


ΕΣ ΡΙ ΒΕ ΤῈ 5 

ΕΙἸΝΑΚΝ 



ἔ 
Ἃ
 

ΔΝ 
Γ
Α
 

ο
ι
 



ὈΙοἰΖθα Ὀγ ἰπ6 ᾿πίθγπϑὶ Αγοῃϊνθ 
'η 2018 ννῃ ἰμπαΐης ἵγο πη 

αοἰίνγ Πθϑθϑίοῃ [πϑἰϊυἷθ 

Πιρϑ: γον. ογομαθίβ  ϑιθι Θηϑθιηθνογαι!ϑαίῃθ 







ΑΤΉΒΝΑΒΙ ΝΑΥΘΟΒΑΤΊΙΤΑΙ 

ΠΙΡΝΟΒΟΡΗΙΒΤΑΕΥ͂Ν 

ἘΓΡΕΤΧΥ 

ΒΕΘΕΝΘΥΙΤ 

ΘΕΟΊ ΚΑΙΒΕΊ, 

γΟΙ.. ΠῚ 

ΠΙΒΒῚΙ ΧΙ--ΧΥ ΕΤ ΙΝΡΙΟΕΣ 

53 

ΠΙΡΒΙΑΕ 
ΙΝ ΑΕΡΙΒΥΒ Β. 6. ΤΕΥΒΝΕΕΙ 

ΜΌΟΘΟΟΧΟ 





ΡΒΑΒΕΑΤΊΟ 

Τογέϊατι Αὐῃθηδθὶ γο]υτηθη δάϊξαχιβ αὈδΔΙΠ ΘΠ ΠΟΙ. 
108, 501| ἸΠΟΤΌΒΒ αὖ ΠΏ] Πδ6 πιθᾶ ΟΡΘΥἃ ρῥγοΐθοίιμι 
Θ886 αὈΘΙΔΙ, ἐδηθ Π]Ὰ]ῦΟ Ρ]Ώγ8, 116 8115 ῬΘυΠοιθηᾶα 
γΘ Πα] υἾ858. ῬΓΌΡ6 ἰηΐθ]]θρο. ΠΒΠῚ ααοα 1Ιἢ 8115. 501]- 
ῬύοΟΥΙθτι8 ΟΥΔΥΙΒΒΙΠΠΠ1η οϑὺ αὐ δηΐα ααδηη ΠΌχπι τϑοΐθ 
ΔΘΒΓΤΩΘ5. ΠΟΙΉ]ΠΘΠῚ ῬΘΗΪΕτ8 ΘΟΡὨϊδα]η ΠΆθ 688, πδ8 ἰη- 
56.111 ΔΗΪΤηΪα 6 ἴῃ 0165 ἔπουϊ, απδθ οορΊῥα 1] οομβπθ- 
ἴπο, απ86 ἀϊοθμαϊ ταῤΐο, πος Ἰρβατη ἴῃ Αὐμθηδθο 80- 
Ῥμϊδύα Ἰοηρθ 41 ΗΠ ]]Π]Π]τη τη δύ, 4] ΠΟΠ 500 564 8] ΟΥ̓ Τα 
5ΘΡ1ὺ ΤΠΡΘΏ]Ο, αἱ γ6] ἐπΠὶ ΟἸΠῚ 1058 Ιοαπ] νἱἀθίυχ ἐθοία, 
γϑίθυαπι ΒΟΥΙρἑοΥ τη ἱπηϊἑαίίοπθ ἱηβι 485. βέγαϊξ Ἰοσϑῃ- 
ἰθα5. ΠΟῚ ΥΆΓῸ ἰσίθαν γΘΥΘΠ Ό]η Π6 αὰδ88 1π Ιρ80 Αἰμε- 
ΠᾶΘΟῸ ἔδ0116. ἰο]θγθα ἰπ Αἰἤθηδθο ΘΟΙΠΡΙ]δἴου ἐο]ογαπᾶδ 
ΠΟΙ ἔπουϊηΐ, 58.606 οὐΐδιη 1114 Π6 Ρ80 [πγΐο γοῦρα ἐτα- 
αν ΘΟΥΤΘΧΘΥ͂μη. ῥυϊπηατῖδ, ααξϑια Αὐμδηδοὶ ΟΡΘΙἃ ΟΌΠῚ 
ἴῃ 60 ροϑίῥα, ἔπουὶὺ αὐ 486 ἃ]]1π48 σΟ]]Θρογαῦ ργοθα- 
ὈΠῚ ἀποάδηη τιοᾶο οτάϊπαγοῦ δὲ ἴῃ ἀἸΔΙΟΡῚ σρθοίθιῃ 
ἀἰβροπθγθί, ποπ ῥυΐαθ τθοῖ 46 Αἰβϑηβθο ΒΟΥΙΡύΟΥΘ 1π4]- 
ΟΔΥῚ Ῥοίου! ἀπδηη (00 τηοᾶο ααὰ αΥΐθ (10 ΘΟΠ511|10, 
ααΐδὰ5 ἀδηίααθ οχ ἐοπξίθα5. 116 ῬΥΘΟΠΟΒΙΒΒΙ ΤΉ τη. ΟΡ 
ΘΟ ]α νου δοουγαίθ ααδοδίναμη πους. αὐοα πθρο- 
ἔατη ΡΘΓ 886 ἀ180116 αἸ ΠΟΙ] αϑαπθ οὐΐδπι δρι οιηδίουα 
σα]ρα ἔδούαπι (ηδτη ἄδ ΘΡΙϊοταδίουθ 51 ααΐβ ἀπριξατϊθ 

τις 



Ιν ΡΒΑΒΕΒΑΤΙΟ 

ρούαϊξ ποῃ Ἰορὶὺ 15. Δὔμθημδθαμ) αοηᾶ ΘΟῸ 1Π ΠῚΘ 

ΟΠ ΤΘΟΘΡῚ (ΠΘα 18 ΘΗΪΠΊ ὉΠΙὰ5. ΟΡΙΠΟΙ ΠΟΙΠΊ]Π18 οϑὺ βϑᾶ 

οομϊαποΐδη πη] δου] τ ϑααϊγῦ ἀΠΠΠΙρηἐ18 1), Βα 5. Πΐτιο 

δρρδυθῦ ῃἸΒ ΧΙ 8 ΠῚ ἴθυθ οὖ οὙΘΥ ΒΒΙ 1811 ΟΥ̓ΠΟΙ] ῬΔΥΌΘΠῚ 

8.115 ΤΘ]]οὔδη] 6586, αἋ] ἴδ 6116 β'ῖπθ ἀιῦ1ο ταύ 811- 

αὐϑηᾶο τρούϊαβ οὖ 1 θι]θροσθ οὖ ΘΟΥΤΊσΟΓΘ ροΐογαῃῦ 

αα886 πὰπο ἀοβροιδηᾶδ 6586 γἱαθηΐαγ. 1ΠύθΥ1ΠΊ ΒΙΠρΊαΪδ, 

ααδθάδιη αἀ8θ 1Π ῬΙΟΥΙ 5. ἀπορτβ γΟ] ΤΉ] 108 ΟΟΥΤῚ- 

ϑϑπμᾶδ γ6] δἀπούα 5 δαάθηᾶδ οθηθθα}} ὈΥΘΥΙΘΥ 510 11ῇ- 

ΟδΌΟ, ΟΠΊΙΒΒῚΒ ὑθιη6} αὑδθ 17 (ὐΟΙΠΙΘΟΙΆΤΙ ὙΟΪΌΙΩΠΘ 

ἰογύϊο ἸΚοοϊκιαβ γϑὶ] ἴῃ Ῥαγοάοσαμι βαϊύοπθ Βυδηαίιτι5 

πογσῶ ῥγούα!ουαηῦ: δα Πδθο ΘΠ [801}15. ΟΙγ15 Δαιῦα5 

Ῥαγϑύαβ δϑί. 

1 20 5: Π}1]Πτηὸ ποάο 11 δηῖα5 (ρταθί, ᾿π Τϑηιοβίῃ. 1) 
Μομύϊαιμη ρυοοομϑαϊθιη. αὐτίαβαιθ Πησδθ ῬοΥ δ Πῃ 

απ Αβίθσορδθο Ἠο ΘΙ 00 ΘΟ ρδΥδΥ . 

1 ρθὰἃ ἐχϑύᾳ τρίβων [101615; Ἰποουύα8 δϑὺ αποα 1661} 

ῬϑΌ]1ο ροϑὺ Ατιβίοιθβ σορῷ οοιταρίω ταῦθ 18 

ἴθγ8 ϑιηθπάδηᾶε, ρυΐαραὺ δημηγοροῦντες ἐν τοῖς 

ὄχλοις κατατρίβουσιν ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐντεῦϑεν 

ἀπίασι καὶ πρὸς κτλ᾽. 

1 86 οἵ Πον. ύορον 1)6 ΤΠ] βουτ15 περὶ τῶν παρ᾽ 

Ὁμήρῳ νόμων 110611ο, Τήρδῖθθ 1888. 

100 οὐ δίψης ἄκος τοοῖθ ὙΥΠδημονῦ, αἱ νἱᾶιῦ 

γΘΥ ῶ 6Χχ ΕἸΤΙρΙ 15 Ογοϊορο (91) ρουϊθα 6858. 
111 ῬΠΙΠ]θυηομθη γϑῖ8 οομηϊθοῖῦ ὙΥ̓ΘΡοΥ (οοπημηθηῦ. 

ἘΠΊ  ΘοΙς. Ρ. 446 544) παθο ἀϊχίββθ: τὸν μὲν οὖν 

ἀκρατισμὸν ἄριστον ἔλεγον, τὸ δὲ ἄριστον δεῖπνον. 

τὸ δὲ δεῖπνον δόρπον. Αὐποπδθαιῃ δ]1ὼ ΒΟΥ ΡΒΙ558 

ἴ8.0116 ἃρραγού. 
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216 περιιστάντα 1]56Π6Γ. . 
254 χρεμῶντες Ναθοῖ. 
θῦδ οὐκ εἴων μὲ -- διδόναι σχολήν ΤΙΙΠΠοοΥαὐϊ5 
γιάθηΐαῦ γουῦδ, 6858. 
596 Ἰορϑηάαμι περὶ χρεωφαγίας. 
51 Ἰορϑηάσιη τὸ πλατὺ κάρυον τὸ καλούμενον 
ΖΣαρδιανόν. 

θ78, Ἰεσθ Ζίνων. 
68: 1π ἘΠΡΙ ΟΠ ΔΎΩ γϑυβί οι ]ο ἰερθ ἀπολελεμμένας. 
09} Ἰερθ ὡς Γλαυκίδης ἱστορεῖ, οἵ, Ρ. 81 8.4. 
860 ἀθ Αθβοῦυ] γουρὶβ νυν. Νδυοκ ΕΠ 2 ἤν, 28ῦ, 
ΑΌΙ ᾿ΠΠΡΙΟΡΘΌ1]6ΠῚ ῬΔΡΡασΘοΟΥΡῚ οομϊθοϊασατη τη6- 
ΤΑΟΥΘΥὗ. 
986 ᾽4λέξαρχος Ομαίμων πρόμοις γαϑεῖν ὕὔϑοπθοι, 
αποα ΠῸΠ γἱἠθῦαι ργϑθϑύασο. 
104. Τποορηοίϊ γ. 8 χαρά Ῥογβοπυμῃ ΘΟΠΙΘΟἾ558 
ΟἾΧΙ ἀνέστροφεν, ἀρ Ποο οοάθχ ΧΥ͂ 671. 
1140 [ουίαβϑϑβα δράμικες δὲ καὶ δράμεις παρ᾽ 
᾿ἀϑαμᾶσιν. 
1220 46 Τμθοάογο ρορία γ. ΒΚΘῚ] ἃπ8]. Ἰβοογαΐ. 
Ρ. 99 οὐ ατ86 ἴρβ6 ἴπ βουϊρίοσπιπι ἱπάϊοθ δαποίξαγί, 
155} Ἰεσϑηάατη Ρυΐο ὡς Σπεύσιππος παρίστησιν 
ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων. ἰοΐατη ΟΡὰΒ ἀθο6πὶ ογϑὺ 1]1- 
ὈΤΟΥΤη, Ὡ66 ΡΥΟΘΔΌΙ16 δϑῦ Ῥ6Ὶ ΟἸΏΠ65 ΠἸΌΥΟΒ ΡΙδη- 
ἰδυῦτα οὖ ΔΗ]ΠΠΔ]]ᾺΤη 5ἰ τη 1]Π1 πὰ 1 Π 68 ΘΡΘΌΒΙΡΡυτη 
Ἰγδοίαϑβθ; ΒΘΟΊΠΑΙ δαΐθπι ΠΡΥῚΪ ΠοΟ διραμηθηΐαμῃ 
ἔαῖ586 οοτίο οοηϑύαύ, ἱπάθααο ἰδοΐαχα αὐ δρυά ΑὐΠ6- 
ὨδΘΌΤη ἨθΪπ5. 5015 ΠΌΤ τηθηνίο Πογοί. γὶχ ἸρΊ 
ἀσὈίατη αὐἱη οὐΐδτη 1110 Ἰοοο αὐαδ 46 οἱοαῖδο οὐ 
ΘΕΥΘΟΡΆΘ 511η1Π1{π611|6 Ἰούδα, σαηὐ ποη 6 ααδτίο 564 
6 5θοῦηάο Πῦγὸ Παχουίηΐ. 
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1614 κρεοφαγεῖν δηΐθ πι6 ργοροβιμ Κοπίοβ Ὀ1]]. 
Ὧ8. οουν. Η6]]1. ΠΠ 284. 

100 Ὁ ἔογίαββθ Φρύνιχος --- μνημονεύει τοῦ ἧδυ- 

λογεῖν. ἴῃ Ἰρϑ105 ῬΏΣΥΠΙΘΙΙ σοῦϑα 6 συγχρούσαντες 

ΒΟΙΙθΘμ 1 6586. ἀθμιοηβίσαυι Ηθυμηδθ το]. ΧΧΠΙ 

Ρ. 91. 

1116 Ἰοσιύυν ὃν νῦν καλοῦσι Ῥωμαῖοι προγεύστην, 

ὉΌΡῚ Ἰαύπο σοοαῦι]ο συδίαίογ σγϑθοῦπι ϑαϑυξα- 

ὑὰπὶ οϑί. 864 οὰὑτη 1 Ο]ΟΒ581115 σηδίαίογ ἸῸΝ 

προγεύστης, 564 πρωτογεύστης γεοΥγὺϊ 5ο]θαῦ, ποῦ 

1ρϑαπι ἴουΐαβθβθ Αὐπθηδθο γϑϑυιθαθπαιπι οϑῦ. τυροῦ 

γΘΙῸ τοὺς προγεύστας ἸοοιίυΥ τ. 171 6. 

1824 ἀθ τπᾶρϑα1415 ἰπἰθυργθύαψίοπθ (γεῦθα βαπὺ 

ΤΥΥΡΠΟΠ15) νἱ46 δὰ ΧΙ 6844. -- ἰΠ Απδχδπατι- 

ἀδ6 γϑυβϑίουϊο δηῦθ Νϑιπθκίαπι ΟΠ ΘΙ Δ ΘΌΒΘΙΒ 

μέγαν σομῃϊθοοιδί. 
1906 χαταγηράναι Νάῶποκ. 

194 ογάθοῦ ἤδθο ἢθῃὺ 51 βου ρβοιβ ἐν δὲ ταῖς 

πρὸς τὰς πόλεις εὐ(εργελσίαις. 

206 468 1ηγτὐὰ8 ΠΘΡΊΘχθυδπι απ88 46 ἤοο ΜΟΒΟΠ]ΟΠΙ5 

Ἰοθο ΠΙ Βο 6 11π|8 ἀϊβραίΐαν!ῦ οραβο. 1 409, αα1 ἰαπηθη 

ααοά οομϊθοῖϊῦ “ιοκλείδης μὲν ὃ ᾿4βδηρίτης ϑαυ- 

μαξέτω ἐπὶ τῇ -- ἑλεπόλει, τοῦ νἱἀθαν ΤΘΥΥῚ ῬΟΒ56, 
ὨΪ81 ρϑ.}10 ροϑὺ δπύθ σοῦρα Ἰέρων δὲ ὁ Συρακο- 
σίων βασιλεύς Ὠϊᾶγα ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ 6 ΠῚ δἰ 118. 

21ὅ 6 βουροπάση ραΐο ἢ ποῦ Θουκυδίδης τὸν 

Σωκράτη παρενέκρουθδε. 

221 Ὁ τϑοὐϊβϑιτηθ ΟΠΟΘμθ8ηΠ ἀ6 ἸΘΧΙΘΟρΡΎ. Ρ. 44 56. 

δάμη, ᾿Δ4λέξανδρος ὁ Μύνδιος ἐν δευτέρῳ Πτηνῶν 
ἱστορίας. τοϑύϊθα. 

2296 Ἰορσοπάππι ἐν τῷ Πλούτῳ [τῷ] δράματι. 



ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ “ὙΠ 

ΥΙἹ 2846 Βέδρῃδηὶ ΤἈΘογἸἀϊ5 {3 ἀθηποίίοιιη ΠΟΙηρη 
Ἰηξθυο 1556 ραΐαθαὶ Ηδτίϑὶ ϑἐμά. ὯΡδΥ δέ. Θίδαῦδυ. 
Ρ. 8. 

ΥἹ 2886 Αηέίρμδηῖβ γουῦᾶ (σ. 7) μὴ ἐξελϑεῖν φρέαρ 
τϑοῖθ ἀθίβπαι [1615 οο]]. ΘΙΠΏΡΙΠΟἿ ΡΠ γ5. Ρ. 4τ0, 
21 (θα. ΠὨ) οὲ Ζεποῦ. 8, 4. 

ΥἹ 2604 εὖ γε νὴ τοὺς ϑεούς [ἐποίησαν], ἔφη τοοίο 
ΒΊ16Ἰθ: ρϑυρὶν βηΐπ Πθιηοο 85 ἀθίποθρβ εὖ γε νὴ 
τοὺς ϑεοὺς ἐπιτετίμηκας, Ζιονύσιε, οὐ νἱάοΥὶ γὰ]ὲ 
ΒοΟ ἰρβαπι βἰβξϊτη Ὁ Ἰηϊξῖο ἀἸοου γΟΪ 1586. 

ΥἹ 208: Αἰμεπδϑὺβ “Μαραϑωνομάχοι νἱἀδίυτ ΒΟΙΊΡΒΙ556, 
ΥΙ 2ὅ48, ἐν Φαρμακοπώλῃ ἢ Κρατείᾳ Παθοὺ οοάοχ 

ἰοῦ ααοαὰθ Ἰοθο; ἄθ ἔἈθι]86. ποιηΐπο ΠΟ τϑοΐθ 
ΤἸΘΙΟΘΔ ΔΙῚ ργαθί, νο]. 1 Ρ. Χι,, οἵ Ηριηδο ΧΧΥ͂ 
..9 

ΥἹ 25ὅ1ς 519 ροξίπ8 γϑυθα φοΠοοδηῆα ὑπὸ τῶν περὶ 
αὑτόν {τινοςὺ κολόχων. 

ΥἹ 2ὅ8ϑε πάλιν ἡ τοῦ βίου ] ὑγρότης μὲ τοῦ σοῦ 
ἔϑλιψε ὕθδεπου Ἐρίουν. ρ. 46 δά η., ααοᾶά ἀαθίΐο 
ΠΌΤ ΡΥΒΘΙ ΘΙ ΘΠ 1ὴ 510. 

ὟΙ 2668 Χῖος δεσπότην [ὠνήσατο] τοοία Ἡρδετγογάρῃ. 
ΥΙ 2188 διῆγον τοὺς υἱούς {]ΒοΠοΥ. 
ΥἼ 216ς (ο6ρ. 8 1) Ροθίδβ δομηοὶ γουρα ϑυπὺ εἶτα 

πῶς δειπνήσομεν ] τοσαῦτα δεῖπνα, 564 ποη Ατϊϑίο- 
ῬΒδηῖ5 ᾿ρβίαβ, αὶ ἀθίποθρβ. οἰδαίατ. 

ὙΠ 279} Βαΐοπῖθ᾽ γν 10: 86. βοχίδβϑομδαχη 6586. ΘΟΠΪΘοΙὐ 
[1615 εὔξως δ’ ἅπαντας εὐτυχεῖν δώσεις ἐμοί. 

ὙΠ 292 46 ἄλλος σοφιστὴς μαγειρικῆς Νδποῖς πο 
Τθοῖθ, ορίποῦ; σοφιστὴς μαγειρίσκος Θοάθιη ἰὰγΓ6 
αἰαὶ ρούδεγαὺ (πο σοφιστὴς μάγειρος ΧΙΥ 68. 

ΝῊ 294 ᾿Δρχέστρατος δ᾽ ὃ τὸν αὐτὸν Σαρδαναπάλλῳ 
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ζηλώσας βίον Ναῦοῖξκ, ααυοᾷ 51 γο] Ἰδοῦ βουϊρίου, 

αἸοο μα οἱ ἔπούαὺ ὁ τὸν Σαρδαναπάλλου ξηλώ- 

σας βίον, οἵ. Υ1Π 5896. 

2916 πθαὰθ τοὺς ἁλιέας ποὸ τοὺς Αἰολέας Απ- 

ἀροθὰβ αἰχιὺ Νορύσμο ὕμυηπμοβ 5δουῆοδτθ, 5θᾷ, 

αὖ Θογθοῖθ γἱ 41 Τοορίου αὐὐ. Οθπθα]. ρ. 806 δάῃ, 
τοὺς ᾿4λαιξας. 

2909 Φυλότιμος τοοία οοάθχ. 

011} δομηοὶ ρορίθθ σοῦρα βαηὺ Θεσμοφορίων τὴν 

μέσην 1 ἄγομεν" δίκην γὰρ κεστρέων νηστεύομεν. 

ϑ18 Ὁ Ἰορθ βόακας καὶ σμαρίδας. 

θ188 ἴῃ ῬΟΒΙΟΙΡΡΙ δριρυϑιῃιμηδίβ νυ. 8 γῆν ἀνὰ 
κοιρανέουσαν οομίθοιῦ  ΔΏ]86η, χαρά πθαὰ8 ἃ 56ῃ- 

ἰθηθα ἤθα 6 ἃ ἀ]06 14] οοποϊπηιταύθ τ1}] οοτη- 

ΤΩ ΘΠ 811 νἹαθύατ, : 

8281 οουτσοηάδ ἤδθ0 51η6 ἀα10 ΠΌΠΟ 1ῃ ἸΠΟἀΌ1η: 

τῶν δὲ ἐριτίμων μέμνηται ΖΦωρίων «ἐν τῷ περὶ 

᾿ΙχϑύωνΣ λέγων -- ἐν ὑποτρίμματι. ᾿Επαίνετος 

δέ [ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων])] φησι. οθἴθταμι ἀ6 1)0- 

ΤΊΟΠΘΒ Υἱᾶθ αὐἀδ ἀοοίθ δχροϑυιῦῦ ΜαχΙ ΜΠ] δ ηὺ5 

ὙΥ ΟΠ] Ἠργηδο ΧΧΙΠ 187 5αα. 

ὅ2906 Ἰοσο Κωβιοῦ τοῦ Σαλαμινίου {τὸν» τόκον. 

ὅϑ8ς παρά τινος τῶν ἁλιέων τϑοῖθ [16]. 

θ994. ΤΊΙΔΟΟ]15 6Χχ [ΟΔ7118 ὙΘύβϑτ5 1 αὖ πᾺ]1ἃ ἔδυ 8 

ΘΟΙΎΘΟΙΟΠΘ ΟΡ οϑϑϑὺ ἸΟΠ]ΟΙΒ ΠΌΙΠΘΥΙΒ ΟἸΒΟΥῚΡΙ 

Ῥοβδθ ἀθμῃιοηδύγανιυ ὙΥΠδμηονῦ 1πα. 16οὺ. Οοίέ. 
188990 ρΡ. 28: ῃθαὰθ 6δῃ1Π1Ὶ Θοιποθαϊδιη [1558 

Τοθυοβϑ, 5664. ΤἈΡΌ]αμὰ βαὐύγυϊοαια, 1ὰ αποα 1ρ51ὰ5 

Αὐμθηδθὶ ὑθϑυϊπιοηῖο οομπδβίατο (ΣΧ 401} Τιμοκλῆς 

ἐν ᾿Ικαρίοις σατύροις); ΤΊΠπΙΟΟΙΘτη δαΐθηι οὐ ἐγδρὶ- 
ΟἿΠῚ οὕ ΘΟΙΉΙΟΌ ΠῚ ἔπ1556 ροθύϑιη. ἴδθ0, 486 γοΥᾶ 



ΡΒΑΒΕΆΤΙΟ ΙΧ 

Θ888. ΠΟΠΟῸΠΙ ΠΠ1Π1 ρβϑιβιδβὶ, απομίαπι ὈΥΘΥΪΙΘΙ 
ΤΟΒΡΟΠΑ͂ΘΙῚ ΠΟΙ ροὐθϑὺ, ΠᾺΠΟ Τ]ΘΙΊΟΥ 8.588 58 15 Παθ 60. 

ΥὙΠΙ 8416 ἐποιδουμένης αὐτῷ τῆς γαστρός Οδβπηοιὶ 
Θθϑὺ οοπίθοίαγδ, 6081 [ογίαβθβθ ᾿πθιποσασο ἀραὶ. 

ΠῚ 864} εἰς τὴν ϑεωρουμένην ἕξιν ἦλθεν ἴ5θπον 
Δ ΕΡΙΟυΣῚ ἔν, 171. 

ΥΠ|Ι 86θ0ο 48 Βοάϊογαμι οαμξ]θμηα γ. ΤΊΡΘΠΘΥ ΑἸ ΡΥ ΘΟΙ. 
γεύβρϑα ρ. 82. 

ὙΠ] 861 ἃ ογδϑου]! γϑύβαμη ἰξα [1615 τϑϑεϊξπθρας ἧ κ᾽ 
ἰχϑὺς δείξῃ ὗς τ’ ἄγριος ἡγήσηται. 

ὙΠ] 8688 ρῃ]1ο5 ἃ αυϊναδάδιηη ἵππους ἀϊοὶ αἷῦ᾿ ΑἰΠε6- 
Ὠδ ΘΒ, ὉὉ] πέίπους σομϊοοῖς Οδβδαθοπαβ. πιπώ ανὶς 
οϑὺ δρᾶ Απίομῃίπαμι ΤΉ}. ο. 9 οἱ 14, χὰο α]ζθιο 
ἰοοο χνιπολόγος πιπώ Νιίοαπᾶν! ἐογέαββδ γοῦθ δ 
βιηΐ. 

ΙΧ 5848 ἴοτίαθβθ περιενεχϑέντων ὃὲ τούτων καὶ 
ἄλλων [χηνῶν] περιττῶς ἐσκευασμένων. 

ΙΧ 8946 νέαν ἰξίαν φύεσϑαι Ὀ]1615. 
ΙΧ 596} Ἰοεσεπάμσιῃ ἐν δὲ “οφκέδι ἢ Ποππυξούσῃ. 
ΙΧ 399} τὰ δ᾽ ἑκατέρωϑεν κοιλώματα λέγουσι κύμ- 

βους ἢ γλήνας Ὀ16]5 601]. Ο΄Δ]6η. 11 186. ΤΥ 410. 
ΙΧ 4066 Ἰοσε ἩΗγήμων ὃ Θάσιος (ὃ) τὰς παρῳδίας 

γράψας. 
ΙΧ 409 ὡς ᾿ἀντικλείδης ἐν τῷ -- ᾿Εξηγητικῷ οον- 

τοχιὺ 5 16 }16 ῬΉΠΟ]. ὙΠΠ 688. 
ΙΧ 4108 ἔογέαββε Ἑλλάνικος ἐν μὲν ταῖς ἱστορίαις. 
Χ 411} [1π Ἰοῃὶβ γϑίϑα ρεΐπιο ὑπὸ δὲ τῆς βουλιμίας 

ῬαϊοΥα οογγοχὶὺ ΒΕΠΈ]8γΥ. 
Χ 421} ἴῃ ἘΠΥΙρΙ 415. γουϑα ῬΥ͂ΤΑΟ πορφυρέως διῃΐα 

ΤῺ6 ΟΟΥΤΘΧογδὺ ΤΟ θοῖς ῬΏτγη. ρ. 934 δἄῃ, 
Χ 4254 Ἰδὲ πρότερον δέ μοι λελέξεται. 



Χ ΡΕΑΕΕΑΤΙΟ ε 

Χ 434ς τὸν χρατῆρα τὸν παιώνιον ἴὔΒΕΠΟΥ. 
Χ 4904 ΑἸοχὶβ [οτίαββθ βου ρβὶὺ οὐκοῦν ἐγχέω 1 Τρί- 

τῶωνα. 51} 1ἴου ἴῃ οϑάθηι τ Ἰοσαίῃβ δῦ Ασϊβίο- 
Ῥῃδηθβ Εᾳ. 1188 βᾳ. 

Χ 4206 ογίαβεο ὅτι εὔρουν ὁ μάντις [Παλαμήδην] 

ἐμαντεύσατο πλοῦν ἔσεσϑαι. ἸοΠΪΒ Θμΐπι ᾿ρΒᾶ ὙΘΥθ8 

ΒΌΠΓ. 

Χ 428 Ἰερθ ἐν γὰρ τοῖς Καβέροιρ. υἱἷί! γοοῖδ ἴῃ 

φΟαἸο6. βουρίαμη οδὺ: ἀοοαθσπιηῦ ἐἰα}1 ΤΠΘΡΔΠΙ 

ΠΌΡΟΥ ΤΘΡοΥΙ. 

Χ 458} Ἰεσὲ πλεῖστον δὲ ἔπινε. 
Χ 4484 Κλέομις ὁ τύραννος οοτγοχὶ ϑοδοίου 

Πομιοβίῃ. 1 496, οἵ ΝΙκίβκγ Μημ61). ἃ. Αἴπρῃ. 

Ιη80. Χ (1885) ν. ὅ1. 
Χ 4414 (ο. 68 1) ΟὙΔΥΙΒΒΙΤΩΟ Π160 ΘΙΤΟΥ͂Θ ἰαοίαμη οδβὺ 

αὖ 4] ἴῃ οοαϊοα βουρέαμη δββοῦ δἀποίασθ πρρ]θ- 

σούθιη. παροὺ Μαγοίδπαβ οἶνος φιλος ον (1. 6. ὃν) 

ϑυρσοφόρος, ἀπάθ ρορέίαια βουρβίββα ὃν {πόρεν 

ϑυρσοφόρος μέγα πρεσβεύων Διόνυσος οοπίθοϊἑ 

ἩΠΠῈΥ δηΐῃ. ᾿γυ. Ρ. ΧΙ. 

Ῥγαθίοσθα οὐϊδῃὶ δὰ ροβίγθβῃιοβ Π7Ὸ5 πᾶρθοὸ α086 
δα άδιη. 

ΧΙ 4868 5υβροοία ταἱϊῃὶ τράπεξα Ῥηνιουργής. 486 
Ῥοίϊαβ. χρούπεξα 'Ῥηνιουργής νεῖ Ρηναιουργής 
ἔα15586. σἱἀθίαν; ἔμβαϑρα ᾿ῬΡηνιουργῆ Βαρθοὺ ῬοΙὰκ 

99. 
ΧΙ 49δς ἔογίαβδβο ὄλπην δὲ Κλείταρχος κτλ᾽. 

ΧΙ 4960. οἰξαῦαν ΑἸοχαπᾶου ἐν τιγονι. αποᾶ αὖ ΑἹ 

ΧΔΠΟΥῚ ΘΟΠΟΙ Δ Ὀυ]απὶ τϑοϊροσατοὺ Μοὶ πο κίαβ ἐ 

Τιγονίῳ 5οτιρδιῦ. 11Π1 οὑπὶ τ ]]4 15 486 αὐ] 

ποθ Ἰοθο ο]οββοουδρητι ὑθβυ 118 τηθάϊαθ τΘ 



ΡΒΑΒΡΆΑΤΙΟ ΧΙ 

ΠΟΥ͂ΔΘ ΘΟἸΠΟΘαἾδ6 ροοία ρΓᾺΠῚ ἀρίβ Θοῃϊ ΠΡῚ νἱά6- 
ἴα; ἔογέαββθ ΑἸδθχαπᾶγὶ Αδέοὶ! ἰγαρόθαϊα ἔα], αἰ 
86.108 ᾿“λέξανδρος ᾿Αντιγόνῃ. 

ΧῚ δ05 ᾿πιπιουϊέο Ὑ Πάτη ον ἐΖιϊ αἰ πδέθβίη ΤΡ. Ϊαν]: 
Μνημοσύνῃ αιΐη 51 ἱπέθγροϊπιθηξαπη Δα ἰἑατὶ 
ΠΟ Ροΐθϑὲ οοπιραταίο Ρ]πέδγοῃὶ Ἰορο Δ δ ίοΥΙΙ 
ΠἰθγῚ Ρ. 7490 μόνον εὐχώμεϑα τῇ μητρὶ τῶν 
"Μουσῶν ἵλεῳ εἶναι καὶ συνανασῴώξειν τὸν μῦϑον, 
46 πὶ Ἰρϑαμη Ἰοοπη Αἰμθηδθιιβ ἱπηϊἑαυὶ γο]αϊῦ; οἵ, 
οἴἴδια ΧΠῚ δ555. 

ΧΠ δ18 δρυά ϑυθαγίαβ Τίτπαθβ παυγαγὶξ Ϊῃ 81 
ἔα 1556 ἀνθϑρωπάρια μικρὰ καὶ τοὺς σκοπαίους, 
τοὺς καλουμένους παρά τισι στίλπωνας. καὶ κυ- 
νάρια Μελιταῖα, 486 γϑῦῦα Ρϑ8}]0 ρμροβέ 1086 
Αὐβοπαθαβ (519) 1ὰ Ἰηἰογργθίαξασ ἀλλ᾽ οἵ ΖΣυβα- θῖται ἔχαιρον τοῖς Μελιταίοις κυνιδίοις καὶ ἀνθρώ- ποις οὐκ ἀνθρώποις, ὑὉ] ΔΡοσΐθ ΟὙΡὮΙ πο  ββἰτηΐ 
ΤΠΘΙΠΟΤΊΔΤη ἰηϊροὶξ ἄνθρωπος οὐκ ἄνϑρωπος (56}ο]. Ρ]αΐ. τορ. ῦ 4199). δαπθο τη ᾿σίθαν ἱπέθ]] σέ, ἴπ46 ῥρᾷθπβ δογξέιμμη ΠΗ γἱ θέαν ΙΔ ΘΌ ΠῚ 50] ρ51556 
τοὺς καλουμένους παρά τισι ΟἸΤΤΑΔΩΝΑΟ. 564 αἸξογο γοθδθπ]ο σχοπαίους, 404 ΠΟΙ τπᾶρσ᾽5 ΒΒΠΌΙ οϑύ,. Π6 ΠΌΠΟ ΘὨ]ΘΠη 8610 αυΐά [δοίαπι. 

ΧΙ δὅ80 ἀπάππη Ραθηϊαϊν ἴῃ ῬΗοΘηΐοῖβ γοσϑὰ 15 ΔἸίθμα οοηϊδοΐατα γϑυρᾶ ἰπθρθυσίτηα ἐδιηρία856. Ηἱρροπαοέῖϑ βῃΐπὶ γϑυβί σα] τη (ἔν. 13) ἀκούσατ᾽ Ἱππώνακτος" οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἥκω ἴΐα ἰταϊξαξαβ. δδὲ ῬΠοοπΐχ αὖ ργὸ 500 ἀἰροπαὶ ΤΔΟΥ͂Θ διρσαγοί: 
ἄκουσον εἴτ᾽ ᾿Ζσσύριος εἴτε καὶ "Μῆδος 
εἷς ἢ Κόραξος ἢ ἀπὸ τῶν ἄνω λιμνῶν 
Ἰνδὸς κομήτης" οὐ γὰρ ἀλλὰ κηρύσσω. 



ΧΙ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ 

ΧΠΙ ὅτ]! αποά ὑταάϊδαιη οϑὺ καὶ τοῦ Μάγνου ἐπιρα- 
πίσαι βουληϑέντος, πο! ρούα!ϊῦ μος βουῖροτ Αὐμ6- 

Ὥδθιδ, τὖ ΙΡ8115 σψϑῦρῶ απδ86 βϑουμίαν ἀοσθρηΐῦ: 

ΘοΙΤροηάπηι καὶ τοὐλπιανοῦ κτλ᾽. 
ΧῚΠ ὅθθε Νύμφις ἐν Περίπλῳ ᾿Ζσίας Ἤοοἄοχ: 564 

ἀριασθ Αὐποπδθαβ Νγιρμῖη Ἡρογδοϊθοίαπι Ηθτᾶ- 

οἸθούοοσαπι δαοίογοια, ΝΥΤΙΡΠΟάοσατα δαύθμι ὥγγα- 

οαβδηαση ΟἸΤ ΌΤΙ ΠΥ] ρα 015 5ῖγυ6 ΡΥδθύθυπαυρα- 
Ὁ1Οη]5 Αϑῖδθ βουϊρίοσθμιη οἰδανγιύ. τἰὰαὰθ ϑδαΐ 

ΜΝυυμφόδωρος ΒοΙΡομάσμ] οϑὺ δαῦ, 51 ὑγδάϊθατῃ 

ποΙΊΘη 68,115, ΝΎΤΙΡΠΙΒ. ποιὰ Ἡοτδοϊθοία ἰπ8116- 

σϑμᾶσβ 564. ΥΥδουΒ8 18. 

ΧΠῚ 096 Ἰοσεμπάσπι ὡς ᾿ἀντικλείδης (Κλείδημος 
604) ἱστορεῖ ἐν η΄ Νόστων, αὐ ντἱάϊύ 16 }16 
ῬΆ11|Ο]. Ὑ1Π 689. 

ΧΙΠ ΟἹΟΙ͂ ἴῃ δαπούανομθ δὰ ραρίημδθ 9541 σϑύβυτα 20 

ἀθίθπάα σγουρὰ “δα. ΜοΙη.᾽ 

ΘΔ ἀγαἸγ 8. 0116} ΟἹ τὴ ον οἱ σι ΘΌΒΘΙτΒ [πὶ 1Π 6 1ΟΙ θὰ 85 Θ01- 

Βοϊόπάϊβ ἀΠΠ σού ίατα οοἸ]οοαταῦ, απ 58π6 ἱπβίσαπιθπξο 

1ῃ αὔθμαϊβ Αὐπθπϑθὶ ΟΟΡΙ18 ΟΔΥΘΥῚ ΟΠΊΠΪΠΟ ΠΟ ῬΟΒΒ6 

οομϑϑηθιαπῦ ΟμΠπ65. 1105 δαΐθιῃ 1Π61665 ΟΠ ΟΟΥΤΙΘΘΥΘ 

1801 Ὁ ]15561η, 1ἃ αποα ΠΘΟΘΒΒδΙ ΠῚ οταῦ, ἔπι πια]ύα, 6οΥ- 

τροπάα δἀάθπάεα, ἀριμθπάδ, ἰδπι πια]ύα δ] 161 δα τη] η1- 

βίσαπαδ, 6556 1η.6116Χ],. αὖ ἐὰα 8. ΘΣΙ ΒΟ ΔΥ 1 ἃ Ἰπΐθοτο 

ὨΟΥ͂ΔΒ ὑθθυ]85. ΘΟΙΠΡΟΊΘΙΘ, ααδ6 σϑθιάθθο 51 ἰθσθηύαπι 

ἜΒ1 ἀρύδθ 6886 συἱἀθαηίυτ. 

Αὐρϑηζογαῦϊ 

Τάθη86 ΕΘΌΥΘΔ.1Ο ἃ. ἢ. 5. ΠΧΧΧΧ. 



δι 

20 

14 

Ἶ4γε. δή, τίς ἀρχὴ τῶν λόγων γενήσεται: 459 

κατὰ τὸν κωμῳδιοποιὸν Κηφισόδωρον (1803 Κ); ἑταῖρε 

Τιμόκρατες. συναχϑέντων γὰρ ἡμῶν χαϑ' ὥραν μετὰ 

σπουδῆς διὰ τὰ ἐκπώματα ὁ Οὐλπιανός. ἔτι καϑη- 

μένων ἁπάντων, πρὶν καί τι διαλεχϑῆναι ἔφη" 'παρὰ 
μὲν τῷ ᾿ἀδράστῳ, ἄνδρες φίλοι, καϑίσαντες οἵ ἀριστεῖς 
δειπνοῦσιν, ὃ δὲ Πολύιδος ἱερὰ ϑύων ἐν ὁδῷ παρα- 

πορευόμενον τὸν Πετεὼ κατέσχεν καὶ κατακλίνας ἐν 

τῇ πόᾳ ϑαλλίαν τε κατακλάσας ἀντὶ τραπέζης παρέϑηκε 
τῶν τυϑέντων. καὶ τῷ Αὐτολύκῳ ἐλϑόντι “ἸΙϑάκης “«ἐοά60 

πίονα δῆμον᾽ ἡ τροφὸς καϑημένῳ δηλονότι .- οὕτως 

γὰρ ἐδείπνουν οἵ τότε --- τὸν Ὀδυσσέα, φησὶν ὁ ποιητής »ἱ 

(τ 899), νὰ 

[παῖδα νέον γεγαῶτα κιχήσατο ϑυγατέρος ἧς, 

τόν ῥά οἱ Εὐρύκλεια φίλοις ἐπὶ γούνασι θῆκε 
παυομένῳ δόρποιο] 

ἐκάϑισεν ἐπὶ τῶν γονάτων καὶ οὐχὶ παρὰ τοῖς γόνασιν 
ἔστησεν. ἡμεῖς οὖν μὴ διατρίβωμεν, ἀλλ᾽ ἤδη κατακλι- 

νώμεϑα, ἵν’ ἡμῖν ὃ Πλούταρχος περὶ ὧν ἐπαγγέλλεται 

ποτηρίων ἀποδοὺς τὸν λόγον καὶ τὰς κύλικας πλήρεις 

6 καί τινὰ λεχϑῆναι Α:: οοΥΥ. Καὶ 16--17 ἀ9]. Μοῖπ 19 ἡμεῖς 
δ᾽ δὰ Μροίῃ, 5864 ογαῦϊο ποη ᾿ἰηΐθργο 20 ἴοτύ. ἐπήγγελται, υἱ- γ1- 
ἀοίαγ Βοο Ῥτοτα51588. ῬΙαὐατομυ8. Χ 4480 

Ατπεπαπῦβ 11. Ἵ 



Θ 

Ὁ Ι4 

ἅπασι προπίῃ. 2. ποτήρια δὲ πρῶτον οἶδα ὀνομάσαντα 

τὸν ᾿Δμόργιον ποιητὴν Σιμωνίδην ἐν ᾿Ιάμβοις οὕτως 
(ἔτ. 26 Β)" 

ἀπὸ τράπεξαν εἷλέ νιν ποτήρια. 

καὶ ὃ τὴν Αλκαμαιωνίδα ὁ δὲ πούίθας φησίν (ρ. 160 Κὴὺ ὁ 

νέχυς δὲ χαμαιστρώτου ἐπὶ τείνας 
ἘΠ; στιβάδος παρέϑηκ, αὐτοῖσι. ϑάλειαν 

δαῖτα ποτήριά τε. στεφάνους δ᾽ ἐπὶ κρασὶν ἔϑηκεν. 

ἅπερ ὠνομάσϑη ἀπὸ τῆς πόσεως, ὡς τὸ ἔχπωμα οἵ ᾽4τ- 

τικοί, ἐπεὶ ὑδροποτεῖν καὶ οἰνοποτεῖν λέγουσιν. ᾽4φι- τὸ 

στοφάνης ἐν ̓ Ἱππεῦσιν (198)" 
γαμφηλαῖσι δράκοντα κοάλεμον αἱματοπώτην. 

κἀν τῷ αὐτῷ δὲ ἔφη (134)" 

πολλῷ γ᾽ ὁ Βάκις διεχρῆτο τῷ ποτηρίῳ. 

καὶ Φερεκράτης ἕν Τυραυνιοὺ ( 181 ἔν. 148, 10 Κ)" 1ὅ 

«ἣ δὲν κρείττων (ἡ μΐ᾽ ἐστὶ χιλίων ποτηρίων. 

ὁ δὲ ᾿νακρέων ἔφη (ἔ. 91 Β2)" 

οἰνοπότης, δὲ πεποίημαι. 

ἔστι δὲ τὸ ῥῆμα καὶ παρὰ τῷ ποιητῆ; οἰνοποτάξων 

"ἃ γὰρ εἴρηκε (Υ' 84). καὶ Σαπφὼ δ᾽ ἐν τῷ β΄ ἔφη (ἔν. 61)" 20 

πολλὰ δ᾽  ἀνάριϑμα ποτήρια 

καλαιφιςο. 

καὶ ᾿4λκαῖος (ἔν. 68)" 

ἐκ δὲ ποτήριον 

πώνης Ζιννομένῃ παρίσδων. 28 

ἵ ποτήριον Ἰθιησηδ, ἃ τϑοΐθ, ΟΡ Ιπου; οἵ. ΡΟ]]. ὙΙ 98 4 εἴἶλε 
καὶ ποτήρια Ὑἱχ τθοῦθ Μοῖΐμ, εἴλεν, ἣ ποτήρια... . Υ1Ιδτα 
ὁ χαμαιστρώτους ἐπί τινας Α΄: ΟΥ̓. Ὑ ΘΊΟΚον Ἷ προέϑηκ᾽ 
Α: οοὐΥ. οὶ 8. δαῖτα ΕἼΟΥΠ]1Ο: δὲ τὰ α δ᾽ Κ' τ Δ 9 οἵ 
Ῥμοῦ. 5. ποτήριον 12 κόλλαιμον Α 16 5001]. ὁ6χ Ρ. 481 ἃ 
18 οἰνοπότις, αὖ νἱἀοίαγ, ΡΟ]]. ΥἹ 22 22 καλαιφις οοτγαρύθχα 
24. ποτηρίων ΑΙ: οοΥγν, ΒρῚΚς 2 διγνομενὴ Α: ΟΟΥΤ. ΔῺΥ 



τς 
ὃ 

τιμᾶται δὲ καὶ ἐν ᾿“χαίᾳ Δημήτηρ ποτηριοφόρος χατὰ τὴν ἀνϑέων χῶραν, ὡς “Τὐτοχράτης ἵστορεῖ ἐν β΄ ᾿Ζχαικῶν ΠΕ ΈΚΘΊ ΤΥ 826). 5. ἄξιον ὃς. εἶναι. νομίζω ξητῆσαι ὑμᾶς πρὸ τοῦ καταλόγου τῶν ποτηρίων. ὧν ὅ πλῆρές ἐστι τὸ χυλικεῖον τοδί εἴρηται γὰρ οὕτως ἡ τῶν ποτηρίων σκευοϑήκη παρ᾽ Δφριστοφάνει. μὲν ἐν 
Τεωργοῖς ([ 418 Κ)" 
Ἔ ὥσπερ κυλικείου τοὐθόνιον προπέπταται. Θ 
ἔστι καὶ παρὰ ᾿Δναξανδρίδ ἡ. ἐν Μελιλώτῳ (1 140 Κ). 0 Ξὔβουλος δ᾽ ἐν Δήδᾳ (Ὁ. 185)" 

ΚΣ »ὕ ,ὔ 1) δ ͵7ὔ ἐν τῷ κυλικείῳ συντέτριφε τὰ ποτήρια. 2 , 3 Ἵ . δο κἀν Ῥαλτρίᾳ δ᾽ ἔφη (Ὁ. 206) 

τὰ κυλικεῖα δὲ : ἐξεῦρεν ἡμῖν. 

ἕν δὲ Σεμέλῃ ἢ “Πιονύσῳ ἀν. 191)" π΄ Ῥρμῆς ὃ Μαίας λέϑινος. ὃν προσεύγμασιν 
ἐν τῷ κυλικείῳ λαμπρὸν ἐχτετριμμένον... 

Κρατῖνος δ᾽ ὁ νεώτερος ἐν Χείρωνι (10. 291)" Ρ πε --- πολλοστῷ δ᾽ ἔτει 
ἔχ τῶν πολεμίων οἴκαδ᾽ ἥκω, συγγενεῖς 
καὶ φράτερας καὶ δημότας εὑρὼν μόλις 
εἰς τὸ κυλικεῖον ἐνεγράφην" Ζεὺς ἔστι μοι 

“ὅ ἑρκεῖος, ἔστι φράτεριος, τὰ τέλη τελῶ. 4. ἄξιον δ᾽ ἐστὶ ξητῆσαι εἰ οἵ ἀρχαῖοι μεγάλοις ἔπι- νον ποτηρίοις. Ζικαέαρχος 
ΐ “ἀριστοτέλους μαϑητής, ἐν τῷ περὶ ἡλκαίου ΣΗΘΤΙ γμοι πῶ τπϑὰ Ι μικροῖς φησιν αὐτοὺς ἐχπώμασι κεχρῆσϑαι καὶ ὑδαρέ. 

9. [ουὐ. ἔτι (δὲν καὶ 11 ὥσπερ Α: οοτν. Ξοητγ 90 ἔτι Α: ΟΟΥΥ. Μὰ8 28 ἐγράφην Δ: οοτΥ, Εαδὲ, 1211, 81 (μη Ε) 94 φρα- τόριος Α ἘΠ: ΘΟΥΥ, ΒΟΥΡ 26 τηρ]18 ἄξιον οὖν, οἵ, οδρ. 8 ἴῃ 
1 
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στερον πεπωκέναι. Χαμαιλέων δ᾽ ὃ Ἡρακλεώτης ἐν 

τῷ περὶ Μέϑης. εἴ γε τῆς φωνῆς μνημονεύω. φησίν 

(ὦ. 82 Κῦρκο)" “εἰ δὲ οἵ ταῖς ἐξουσίαις χρώμενοι καὶ τῷ 

πλουτεῖν προτιμῶσι τὴν μέϑην ταύτην, οὐδὲν ϑαυμα- 

στόν. οὐκ ἔχοντες γὰρ ἑτέραν ἡδονὴν ταύτης καλλίω 

οὐδὲ μᾶλλον εὐχερῆ καταφεύγουσιν εἰχότως ἐπὶ τὸν 

οἶνον. ὅϑεν δὴ καὶ τὰ μεγάλα τῶν ἐκπωμάτων ἐπιχώ- 

οια γέγονε τοῖς δυνάσταις. οὐ γὰρ παλαιὸν οὐδὲ τοῦτό 

γέ ἐστι παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ νεωστὶ εὑρέϑη 

πεμφϑὲν ἐκ τῶν βαρβάρων. ἐκεῖνοι γὰρ ἀπεστερημένοι 
τῆς παιδείας δρμῶσιν ἐπὶ τὸν πολὺν οἶνον καὶ πορί- 
ζονται τροφὰς περιέργους καὶ παντοίας. ἐν δὲ τοῖς 
περὶ τὴν Ἑλλάδα τόποις οὔτ᾽ ἐν γραφαῖς οὔτ᾽ ἐπὶ τῶν 

πρότερον εὑρήσομεν ποτήριον εὐμέγεϑες εἰργασμένον 

πλὴν τῶν ἐπὶ τοῖς ἡρωικοῖς. τὸ γὰρ ῥυτὸν ὀνομαζό- 

μενον μόνοις τοῖς ἥρωσιν ἀπεδίδοσαν. ὃ καὶ δόξει 

τισὶν ἔχειν ἀπορίαν. εἰ μή τις ἄρα φήσειε διὰ τὴν 

ὀξύτητα τῆς ἐπιφανείας τῶν δαιμόνων καταδειχϑῆναι 

τοῦτο. χαλεποὺς γὰρ καὶ πλήκτας τοὺς ἥρωας νομίξουσι 

καὶ μᾶλλον νύκτωρ ἢ μεϑ' ἡμέραν. ὅπως οὖν μὴ διὰ 

τὸν τρόπον, ἀλλὰ διὰ τὴν μέϑην φαίνωνται τοιοῦτοι, 

δημιουργοῦσιν αὐτοὺς πίνοντας ἐκπώμασι μεγάλοις. 

καί μοι δοκοῦσι λέγειν οὐ κακῶς οἵ φάσκοντες τὸ μέγα 

“ποτήριον φρέαρ ἀργυροῦν εἶναι: ἐν τούτοις ἀγνοεῖν 
ἔοικεν ὃ Χαμαιλέων ὅτι οὔκ ἐστι μικρὸν τὸ παρ᾽ Ὁμήρῳ 
(ι 840) διδόμενον τῷ Κύκλωπι ὑπ᾽ Ὀδυσσέως κισσύβιον. 

4 ταύτην οἵὰ. Εἰ οὐδὲν καινόν Εὶ 8 οὐ Κ: οὐδὲ ΑΕ 
10 ἰουῦ. μεταπεμῳϑὲν 14 πρότερον οοτταρίθμι, τϑαυϊτ αν Υὑ18 
ΟΡΘΙΆΠΙ ΟΟΙΩΙΠΘΙ ου ί1ο, σο]αὺ στηλῶν, μνημάτων 5ἴτη, ἠρίων 
ὙΠ] δι 156 ογῦ. ἡρώοις 16.106 οἱ ΤΆΘΟΡΒΥ. ᾿ηΐνῶ Ὁ. 4978 
21 φαίνονται ἃ: οοΥν. Εὶ 

σι 

10 

18 

2ὅ 
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οὐ γὰρ ἂν τρὶς πιὼν οὕτως κατηνέχϑη ὑπὸ μέϑης τη- λικοῦτος ὥν. ἦν οὖν καὶ τότε μεγάλα ποτήρια, εἰ μὴ αἰτιάσεταί τις τὴν δύναμιν τοῦ οἴνου, ἣν αὐτὸς Ὅμη- Θος (ι 208) ἐξηγήσατο, ἢ τὸ ὄἄηϑες τῆς. πόσεως τοῦ Κύκλωπος. ἐπεὶ τὰ πολλὰ ἐγαλακτοπότει. ἢ τάχα καὶ βαρβαρικὸν ἦν τὸ ἔκπωμα, εἴπερ μέγα ἦν, ἐκ τῆς Κι- κόνων εἰλημμένον λείας. τέ οὖν ἔχομεν λέγειν περὶ τοῦ Νέστορος ποτηρίου. ὃ μόλις ἂν νέος βαστάσαι , ἴσχυεν, “Νέστωρ δ᾽ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄξιρε᾽ («4 687), περὶ οὗ χαὶ αὐτοῦ διδάξει τι ἡμᾶς ὃ Πλούταρχος. ὥρα οὖν κατακλίνεσθαι. 
ὅ. καὶ κατακλιϑέντων ᾿ἀλλὰ μήν᾽, ὃ Πλούταρχος ἔφη, κατὰ τὸν Φλιάσιον ποιητὴν Πρατίναν ((- 3 ΒὉ. οὐ γᾶν αὐλακισμέναν ἀρῶν, ἀλλ᾽ ἄσκαφον ματεύων,. κυλικηγορήσων ἔρχομαι, οὐ τῶν “Κυλικράνων εἷς ὑπάρ- χῶν, οὺὃς χλευάξων Ἕρμιππος ὁ -κωμῳδιοποιὸς ἐν τοῖς Ἰάμβοις φησίν (1 346 Ἀγ" ν εἰς τὸ Κυλικράνων “βαδίζων σπληνόπεδον ἀφικόμην" εἶδον. οὖν τὴν Ἡράκλειαν καὶ μάλ᾽ ὡραίαν πόλιν. Ἡρακλεῶται δ᾽ εἰσὶν οὗτοι οἱ ὑπὸ τῇ Οἴτῃ κατοικοῦν. τες, ὥς φησι Νίκανὸδ ρος ὃ Θυατειρηνός, ὀνομασϑῆναι φάσκων αὐτοὺς ἀπό τίνος Κύλικος γένος “υδοῦ, ἕνὸς τῶν Ἡρακλεῖ -συστρατευσαμένων. μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν καὶ Σκυϑῖνος ὃ Τήιος, ἐν τῇ. ἐπιγραφομένῃ Ἱστορίῃ λέγων. οὕτως (ἨΘ ΤΥ 491)" “Ἡρακλῆς λαβὼν Εὔρυτον καὶ τὸν υἱὸν ἔχτεινε φόρους πρήσσοντας παρ᾽ Εὐβοέων. 

2 εἰ μὴ (ἄραν ὙγΊΔτα, αἰτιάσαιτο θὶ καὶ ἐγαλακτοπώτει Α: ΟΥΥ. Εἰ 6 τῆς τῶν Κικ. Ἐ' 9 ἴσχυσεν Α ἘΠ: οοὐν, Ὑ͵Ί αι [4 ἀρῶν ϑοΔΊΊσοΥ, αἱ Ρυΐεῦ Ὧϊ (ἱ νἱτ ΤΩ ΔΘ τι α8᾽ δραᾶ (85): δρῶν Α τη. ἀλλὰ σκάφον α ἀλλὰ σκύφον Ἐ]: ΘΟΥΥ. ΒοΥΡκ 18 σπλη- όπεδον ϑομτσ, 564 βοπέθηξίθρ ΘΟΌΤΗΘΗ ΘΒ] ργο 19 μάλ᾽ ἘἙ: ιᾶλλ αὶ 94 ἵστορηι Α, ῬΥΟΡυΐατα Ἰ1ΌΥΪ ποχηθη ξοχέ, Ἰηἰογοια 
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δὲ Κυλικρῆνας ἐξεπόρϑησε λῃξζομένους καὶ αὐτόϑι πόλιν 

᾿ ἐδείματο Ἡράκλειαν τὴν Τρηχινίαν καλεομένην. Πο- 

λέμων δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν τοι: ᾿4δαῖον καὶ ᾿Δντί. 

᾿γονόν φησιν οὕτως (ἔ. δ6 Ρ)" τῆς δ᾽ Ἡρακλείας τῆς 

ὑπὸ τὴν Οἴτην καὶ Τραχῖνος τῶν οἰκητόρων μεϑ’ Ἣρα- 

κλέους τινὲς ἀφικόμενοι ἐκ “υδίας Κυλικρᾶνες, οἱ δ᾽ 

᾿ϑαμᾶνες, ἀφ᾽ ὧν οἵ τόποι διαμένουσιν: οἷς οὐδὲ τῆς 
πολιτείας μετέδοσαν οἱ Ἡρακλεῶται συνοικοῦσιν., ἀλ- 

᾿λοφύλους ὑπολαβόντες. Κυλικρᾶνες δὲ λέγονται, ὅτι 

τοὺς ὥμους κεχαραγμένοι κύλικας ἦσαν: 0. οἶδα δὲ χαὶ 

“Ελλάνικον ἐν ᾿Εϑνῶν Ὀνομασίαις λέγοντα ((ἨΘῚ 57) 
ὅτι “ιβύων τῶν Νομάδων τινὲς οὐδὲν ἄλλο κέκτηνται 

ἢ κύλικα καὶ μάχαιραν καὶ ὑδρίαν, καὶ ὅτι οἰκίας 

ἔχουσιν ἐξ ἀνθερίκου πεποιημένας μικρὰς ὅσον σκιᾶς 

ἕνεκα, ἃς καὶ περιφέρουσιν ὅπου ἂν πορεύωνται. πολ- 

λοῖς δὲ καὶ ὁ ἐν Ἰλλυριοῖς τόπος διαβόητός ἐστιν ὃ 
ξ καλούμενος Κύλικες, παρ᾽ ᾧ ἔστι τὸ ποῦ τους καὶ “4ρ- 

μονίας μνημεῖον, ὡς ἱστορεῖ Φύλαρχος ἐν τῇ δευτέρᾳ 
καὶ εἰκοστῇ τῶν Ἱστοριῶν ((ἨΘ Ὶ 848). καὶ Πολέμων 

δ᾽ ἐν τῷ περὶ τοῦ Μορύχου (ἔν. τό Ρυ) ἐν Συρακούσαις 
Ν 9.5: 0.2)» -μ Τὴ Χ ς: ΒΕ ͵ - 3, ΄ Ἂ -“" φησὶν ἐπ᾽ ἄκρᾳ τῇ νήσῳ πρὸς τῷ Γῆς Ὀλυμπίας ἱερῷ 

ἐχτὸς τοῦ τείχους ἐσχάραν τινὰ εἶναι, ἀφ᾽ ἧς, φησί, τὴν 

᾿ κύλικα ναυστολοῦσιν ἀναπλέοντες μέχρι τοῦ γενέσθαι 

τὴν ἐπὶ τοῦ νεὼ τῆς ᾿4ϑηνᾶς ἀόρατον ἀσπίδα" καὶ 

1 κυλικρινὰας ἃ κυλικρᾶνας ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ἐ Εἰ Κυλικρῆνας ( 
Μοΐῃ, Ῥταθϑῦαῦ {καὶ Κυλικρῆνας 2 τρηχηνίαν Α: ΟΘΟΥΤ 
4 εἰσὶ δ᾽ Ἡρακλείας διδὸν ὅ καὶ Τραχῖνα Α: οοΥγ. ὙΠ] τα, 
βΒοα ἀαθϊο 6. 1 [ονὺ. οἱ δ᾽ ᾿Αϑαμᾶνας (561}. λέγουσιν), ὕατα 
{ νο]αῦ διαμένουσιν κὠνομοσμένοιν Υ9] ὄνομα ἔχουσιν 8 συνοι- 
κοῦσιν Κ: συνοίκους αὶ [10 κεχραιμένοι Α: ΘΟΣΤ. ϑοῦν ὁχ Ηβδ8. 
8. Κυλικράνων, ἐγκεχαραγμένοι Μίοίῃ 10 τόποις Α: οοΥγ. Εἰ 
21 Τῆς Κ: τῆς ἃ 22 566. ἴᾶ60 ΠΟ ᾿ἰηὐθργῶ 

10 

1ὅ 

20 
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οὔτ ὡφἀφιᾶσιν εἰς τὴν ϑόλασσαν κεραμέαν κύλικα, καϑ-- 
ἕντες εἰς αὐτὴν ὄνϑεα καὶ κηρία καὶ λιβανωτὸν ἄτμη- 
τον χαὶ ἄλλα ἄττα μετὰ τούτων ἀρώματα. 

ἴ. ὁρῶν οὖν ὑμῶν καὶ αὐτὸς τὸ συμπόσιον κατὰ 
τὸν Κολοφώνιον Ξενοφάνη πλῆρες ὃν πάσης ϑυμη- 
δίας ({. 1 Β᾿: λα ἀγτι ἐν 

νῦν γὰρ δὴ ξάπεδον χαϑαρὸν καὶ χεῖρες ἁπάντων 
καὶ κύλικες᾽ πλεχτοὺς δ᾽ ἀμφιτιϑεῖ στεφάνους. 

ἄλλος δ᾽ εὐῶδες μύρον ἐν φιάλῃ παρατείνει" 
κρατὴρ δ᾽ ἕστηκεν μεστὸς ἐυφροσύνης" 

ὅ ἄλλος δ᾽ οἶνος ἕτοιμος, ὃς οὔποτέ φησι προδώσειν, 
μείλιχος ἐν κεράμοις, ἄνϑεος ὀσδόμενος" 

ἐν δὲ μέσοις ἁγνὴν ὀδμὴν λιβανωτὸς ἵησι" 
ψυχρὸν δ᾽ ἐστὴν ὕδωρ χαὶ γλυκὺ καὶ καϑαρόν. 

πάρκεινται δ᾽ ἄρτοι ξανϑοὶ γεραρή τε τράπεξα 
10 τυροῦ καὶ μέλιτος πίονος ἀχϑομένη᾽" 

βωμὸς δ᾽ ἄνϑεσιν ἀν τὸ μέσον πάντῃ πεπύκασται, 
μολπὴ δ᾽ ἀμφὶς ἔχει δώματα καὶ ϑαλίη. 

χρὴ δὲ πρῶτον μὲν ϑεὸν ὑμνεῖν εὔφρονας ἄνδρας 
εὐφήμοις μύϑοις καὶ καϑαροῖσι λόγοιρ᾽ 

16 σπείσαντας δὲ καὶ εὐξαμένους τὰ δίκαια δύνασϑαι 
πρήσσειν (ταῦτα γὰρ ὧν ἐστι προχειρότερον) 

οὐχ ὕβρις πίνειν ὁπόσον κεν ἔχων ἀφίκοιο 
οἴκαδ᾽ ἄνευ προπόλου, μὴ πάνυ γηραλέος. 

1 ΟΔΠΙΣ. βο11115 πο Ἰάθιη 8 οα]ῖχ 1116 6 ΤΕ]]ανῖα ΒΒΟΙΌ ἅδ- Τοχηρύαβ, ααἱ. ααοχηοᾶο. {{|π|ὸ τϑαϊγθῦ,. βῖη6. ἀυθῖο πδιταγοτναῖ ὌΤΕΙΩΟ 1.2. ἴουύ. καταϑέντες 4 ποπέρῃςδ, -οορρύα, δ]. πο τι σοπίϊηπαίαν οαρ. 9 11 8 ἀμφιτιϑεὶς Α: οοτ. ΠῚ 11 οἶνος ἐστὶν ἕτοιμος ΔΈ: ΟΟΥΥ. Μὰβ 11 ἀντο α ἂν τὸ Τὶ 18 ϑαλείη Α.: ὁουγ. Ἐὶ 19 ὑννὲν Α: οουν. Ἐὶ 21 δὲ ΒΕΙρῚ: τε ΑἘ 22 ὧν (810) αὶ 28 ὕβρεις Α: οοἵτ. Μὰα πίνειν δ᾽ ΔῈ: δ᾽ 6], Βογρὶ.ς 4 γυραλέος ὙΝΊ]ατα 
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ἀνδρῶν δ᾽ αἰνεῖν τοῦτον ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνῃ. 

20 ὡς οἱ μνημοσύνη, καὶ τὸν ὃς ἀμφ᾽ ἀρετῆς. 

οὔτι μάχας διέπειν Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων 
οὐδέ {τι} Κενταύρων, πλάσματα τῶν. “προτέρων. 

᾿ ἢ «στάσιας σφεδανάς, τοῖς οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστι, 
ϑεῶν (δὲ) προμηϑείην. αἰὲν ἔχειν ἀγαϑόν. Ὁ 

8. χαὶ ὁ χαρίεις δ᾽ ᾿ἀνακρέων φησίν (ἔν. 94 ΒΌ)᾽ 

οὐ φιλέω ὃς κρητῆρι παρὰ πλέῳ οἰνοποτάξων 

νείκεα καὶ πόλεμον δκουύεντα λέγῃ. 
ἀλλ᾽ ὅστις Μουσέων τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ᾽ ᾿ἀφροδίτης 10 

συμμίσγων ἐρατῆς μνήσεται εὐφροσύνης. 

καὶ Ἴων δὲ ὃ Χῖός φησιν ((-. 2 Β)" 
χαιρέτω ἡμέτερος βασιλεύς. σωτήρ τε πατήρ τε’ 

ἡμῖν δὲ κρητῆρ᾽ οἰνοχόοι ϑέραπες 
κιρνάντων προχύταισιν ἐν ἀργυρέοις" ὃ δὲ χρυσὸς 1ὅ 

οἶνον ἔχων χειρῶν νιξέτω εἰς ἔδαφος. 
5 σπένδοντες δ᾽ ἁγνῶς Ἡρακλέι τ᾽ ᾿Φλκμήνῃ τε, 

Προκλέι Περσείδαις τ᾽, ἐκ Ζιὸς ἀρχόμενοι, 
πίνωμεν. παίξωμεν, ἴτω διὰ νυκτὸς ἀοιδή, 

ὀρχείσϑω τις. ἑκὼν δ᾽ ἄρχε φιλοφροσύνης. 20 
[νς 2 3 ᾿ » ΄ "2 

ὅντινα δ᾽ εὐειδὴς μίμνει ϑήλεια πάρευνος. 

10 κεῖνος τῶν ἄλλων κυδρότερον πίξται. 
2 -" Ἂ ἈΝ πεν ᾧ Ν ’ ἦ Ἁ 

ἐποιοῦντο δὲ καὶ οἵ ἑπτὰ καλούμενοι σοφοὶ συμποτικὰς͵ 

1 πιὼν ἢ: πιῶ ἃ ἀναφαίνει Ἀ Ἐ: οοΥΥ. ΗθΥτα 9 ὡς οἵ 
ΒΟΒποιάθνίη: ὡσὴ ἃ ὡς ἡ ἘΠ, ροϑὺ ἀρετῆς ἴοτί. ΕΙαῦ οτϑῦϊο 
8 διέπειν Α: διέπει Ἐϊ, ραπᾶοὺ Ἰπηδβηϊίίναβ, αὖ νἱαϊῦ ΥΊΠ]δπι, Ὁ 
γόοοῶρυ]ο ἀγαϑόν (6) 4 τι δα. Μοίῃ, 5ὶ τϑούθ οἷὰβ πούδιτα 
Ἰηύθι]θρο, οὐδὲ τὰ Κενταύρων φλάσματα Ἠο πλασμάτων 
προτέρων ΔΈ: 6οΥγ. ΘΠ ὅ σφεδανάς Οβᾶππ: φενδόνας Α 
6 δὲ δαὰ, ὅ08] ἀγαϑήν Α: ὁουν. Ηθυτα 8 φιλέω ὃς Ἐ: φι- 
λεος α 9 λέγῃ Κ: λέγει 11 μνήσπεται ΑΕ: οοὐΥ. ΕὙΔΗΚΘ 
14 Ἀρητὴρ Α 1ὅ προχοαῖσιν ἐν ἄργυρεαις Α: ΟΘΟΥΥ. Ρ. 496 ο, 
αἶϑὶ ἔυϊῦ γαγτῖω Ἰϑούϊο προχόοισιν ἐν ἀργυρέαις 16 χειρῶν 
νιξέτω οοτταρίοω, ἵζέτω ΒΘΕ ] 
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ὁμιλίας. ἱπαραμυϑεῖται γὰρ ὁ οἶνος καὶ τὴν τοῦ γήρως δυσϑυμίαν᾽ φησὶ Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ Μέϑης {τοι ΠῚ ἱ 9. διόπερ συνιοῦσι καὶ ἡμῖν ἐπὶ τὰς ΖΙιονυσιακὰς ὅ ταύτας λαλιὰς οὐδεὶς ἂν εὐλόγως φϑονήσαι νοῦν ἔχων, 
κατὰ τοὺς ᾿4λέξιδ ο95 Ταραντίνους (ΤΠ 877 10. 

οὗ τῶν πέλας 
οὐδέν᾽ ἀδικοῦμεν οὐδέν. ἄρ᾽ (οὐκν οἶσθ᾽ ὅτι 4 
τὸ καλούμενον ζῆν τοῦτο διατριβῆς χάριν 0 μόνον ἐστὶν ὑποκόρισμα τῆς ἀνθρωπίνης 

ὅ μοίρας; ἐγὼ γάρ, εἰ μὲν εὖ τις ἢ κακῶς 
φήσει μὲ κρίνειν, οὐκ ἔχοιμ᾽ ἄν {σοι φράσαι" 
ἔγνωκα γοῦν οὕτως ἐπισκοπούμενος 
εἶναι μανιώδη πάντα τἀνθρώπων ὅλως. ὄ ἀποδημίας δὲ τυγχάνειν ἡμᾶς αἰεὶ 

10 τοὺς ζῶντας, ὥσπερ εἰς πανήγυρίν τινα 
ἀφειμένους ἐκ τοῦ ϑανότου καὶ τοῦ σκότους 
εἰς τὴν διατριβὴν εἰς τὸ φῶς τε τοῦϑ᾽, ὃ δὴ 
ὁρῶμεν. ὃς δ᾽ ἂν πλεῖστα γελάσῃ καὶ πίῃ 8 ) καὶ τῆς φροδίτης ἀντιλάβηται τὸν χρόνον 

16 τοῦτον ὃν ἀφεῖται. χῶἂν τύχῃ γ᾽, ἐράνου τινός, 
πανηγυρίσας ἥδιστ᾽ ἀπῆλϑεν οἴκαδε. 

καὶ κατὰ τὴν καλὴν οὖν Σαπφώ (ἔ- 5 Β᾽ 

ἐλϑέ, Κύπρι, 
χθυσίαισιν ἐν κυλίκεσσιν ἁβρῶς -.---...ὕ... 

ὅϑαα οὐδὲ εἷς ἂν εὐλόγως Ι ἡμῖν φϑονήσαι νοῦν ἔχων: οἱ τῶν πέλας ΑἸοχΙ 19 ΟὕΘΙθα, 6586 νἱαῖῤ ΠΟ 8 οὐδὲν ἀδικοῦ.- μὲν οὐδένα ἍἬΠ: ΘΟΥΤ. Κοοῖς οὐχ ἀᾶα᾽ ΤΟΌΣ 10 μόνον Μεά. γρ: ὄνομ᾽ ΑἘἙ 12 φήσειε ΑἘΠ: οΟΥ. ΠΟΡΥ σοι 844, Τ 153 δ᾽ οὖν Ποῦν 21 κἂν Μοΐη: καὶ Α (οτη. Ἐ) γ᾽ Μιυϑ: τ ΑῈ 4 χρυσείαισιν Α: ΟΟΥΥ. Νοὰθ αβροῖς Α: ΘΟΥΥ, ΒεΥρῚς | (ἄβρως) 

πο 
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συμμεμιγμένον ϑαλίαισι νέχταρ, 
οἰνοχοοῦσα Ἔ 

τούτοις τοῖς ἑταίροις ἐμοῖς τὲ καὶ σοῖς. 

10. πρὸς οὺς λεκτέον ὅτι τρόποι εἰσὶ πόσεων κατὰ 

πόλεις ἴδιοι. ὡς Κριτίας παρίστησιν ἐν τῇ Δακεδαι- 5 

μονίων Πολιτείᾳ (6 Π 68) διὰ τούτων “ὃ μὲν Χῖος 

" χαὶ Θάσιος ἐκ μεγάλων κυλίκων ἐπιδέξια. ὃ δ᾽ ᾿4ττι- 

κὸς ἔχ μικρῶν ἐπιδέξια. ὁ δὲ Θετταλικὸς ἐχπώματα 

᾿προπίνει ὅτῳ ἂν βούλωνται μεγάλα. Ζακεδαιμόνιοι 

δὲ τὴν παρ᾽ αὑτῷ ἕκαστος πίνει. ὃ δὲ παῖς ὃ οἰνοχόος 10 

ὅσον ἂν ἀποπίῃ. τοῦ δ᾽ ἐπιδέξια πίνειν μνημονεύει 

καὶ ᾿ἀναξανδρίδης͵ ἐν ᾿Δγροίκοις οὕτως (1 186 Κ)᾽ 
4θ4 τίνα δὴ παρεσκευασμένοι 

πίνειν τρόπον ἐστὲ νυνί, λέγεϑ'᾽. Β. ὅντινα τρόπον 

ἡμεῖς; τοιοῦτον οἷον ἂν χαὶ σοὶ δοκῇ. 15 
«Α΄. βούλεσϑε δήπου τὸν ἐπιδέξι᾽, ὦ πάτερ. : 

δ λέγειν ἐπὶ τῷ πίνοντι. Β. τὸν ἐπιδέξια 

λέγειν; Ἄπολλον. ὡσπερεὶ τεϑνηκότι. 

11. παραιτητέον δ᾽ ἡμῖν τὰ κεράμεα ποτήρια. καὶ 

. γὰρ Κτησίας 'παρὰ Πέρσαις, φησίν (τ. 51 Μὴ). ὃν ἂν 20 
υ βασιλεὺς ἀτιμάσῃ, κεραμέοις χρῆται. “Χοιρίλος δ᾽ ὃ. 

ἐποποιός φησι (ΐν. 9 Κι)" 

χερσὶν ὄλβον ἔχω κύλικος τρύφος ἀμφὶς ἐαγός. 

1 συνμεμιγμένον Α 8 τούτοισι Α τε ὅοῃτν: γὲ Δ, 
ΒΔΡΡΒαΒ. ΜΟΥΒΙσα]ατ, Ἡθυτηδηπαβ γοϑυϊθαθθαῦ. τοῖσδε τοῖς ἐμοῖς. 
ἑτάροις τὲ καὶ σοῖς, β6ἃ ΡΙαϊαγοη 8 “Ῥοθίτϊδ σοῦρθῶ δὺο δὰ]. 

᾿βοσοιποάαν!ῦ, ὅπδθ ἴρβῶ. ΒΌΤΝΝ ταῖσδε ταῖς ἐμαῖσι « “᾿ζκαλαῖοΣ 
ἑταίραις βουρβθγαῦ 4 πρὸς οὺς 1. 6. τοὺς φϑονοῦντας 8}. 
9 1η1ὖ 9 βούληται Ἐ, 56 ΒΌΡΘΥΙΒΟΥ. ὧν 10 ἐπιχεῖ γοβὺ ὃ 
οἰνοχόος Μϑίῃ, ΘρῸ ροϑὲ ἀποπίῃ (ν. 11) ΒΌΡΡΙΘπάσπι ῬΡαΐο 
14 λέγετε τίνα ἀ: δουτ, Μϑᾶνιρσ 18 πίνειν ἡμεῖς Α: πίνειν ἀ6]. 
οΡν 16 δῆτα ΟοὉὐ 18 ὥσπερ ἐπὶ βοῦν 28 ὄλβον οοτταρύαπι 
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ἀνδρῶν δαιτυμόνων ναυάγιον, οἷά τε πολλὰ Ὁ 
πνεῦμα “Ἰιωνύσοιο πρὸς Ὕβριος ἔκβαλεν ἀκτάς. 

ἐγὼ δὲ εὖ οἶδα ὅτι ἥδιστα πολλάκις ἐστὶ τὰ κεράμεα 
ἐκπώματα, ὡς καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν ἐκ τῆς Κόπτου καταγό- 

ὅ μενα᾽ μετὰ γὰρ ἀρωμάτων συμφυραϑείσης τῆς: γῆς, , 
ὀπτᾶται. καὶ ̓ Δριστοτέλης δὲ ἔν τῷ περὶ Μέϑης οἰ{. 
(δ. 96 ΗΕ) “αἵ Ῥροδιακαί, φησί, προσαγορευόμεναι χυτρί- " 
δὲς διά τε τὴν ἡδονὴν εἰς τὰς μέϑας παρεισφέρονται 
καὶ διὰ τὸ ϑερμαινομένας τὸν οἶνον ἧττον ποιεῖν με- 

10 ϑύσκειν. σμύρνης γὰρ καὶ σχοίνου καὶ τῶν τοιούτων 
ἑτέρων εἰς ὕδωρ ἐμβληϑέντων ἕψονται καὶ παραχεόν- ; 
τῶν εἰς τὸν οἶνον ἧττον μεϑύσκουσιν.; κἀν ἄλλῳ δὲ ..“““. 
μέρει φησίν (ἔν. 917)" “αἱ Ῥοδιακαὶ χυτρίδες γίνονται 
σμύρνης, σχοίνου, ἀνήϑου. κρόκου, βαλσάμου, ἀμώ- 

ὅ μου, κινναμώμου συνεψηϑέντων" ἀφ᾽ ὧν τὸ γινόμενον 
τῷ οἴνῳ παραχυϑὲν οὕτω «τὰς» μέϑας ἵστησιν ὥστε ἃ 
καὶ τῶν ἀφροδισίων παραλύειν τὰ πνεύματα πέττον.". 
12. οὐ δεῖ οὖν ἡμᾶς ἐχμανῶς πίνειν ἀποβλέποντας 
εἰς τὸ πλῆϑος τῶν καλῶν τούτων καὶ παντοδαπῶν κατὰ 

Ὁ τὰς τέχνας ἐχπωμάτων. τὴν δὲ μανίαν τοὺς πολλούς β 
φῆσιν ὃ Χούσιππος ἐν τῇ Εἰσαγωγικῇ περὶ ἀγαϑῶν 
χαὶ κακῶν Πραγματείᾳ τοῖς πλείστοις προσάπτειν. καλεῖσθαι γοῦν τὴν μὲν γυναικομανίαν, τὴν δ᾽ ὀρτυγο- 

΄ ς "ἢ νΧ » - . μανίαν. “τινὲς δὲ καὶ δοξομανεῖς καλοῦσι τοὺς φιλο- 
6 δόξους. καϑάπερ τοὺς φιλογύνας γυναικομανεῖς καὶ ---- 

2 διονύσοιο ΑἹ ὥβρεως ΔῈ; οοΥγ. ς ἔμβαλ’ ἄνακτος ἈῈ:: οοΥτ. Οδμίου 1 ἱπϑρίθ ουτὴ βοίΠ1Ρ5 Οορύϊοϊα οοτα- Ῥοπαμπίαν ο841] ΠΟΔΊ, ααἱδαβ αὐϊάθτη Ἰρϑάχα αποᾶ Ἰπογαῦ ἅ6- ΘοοὐΌτΩ 5]ρτ βου 9. ἔοτί. διὰ τὸ παραχεόμεναι 14 ἀνήϑου ὙγΠάτα: ἄνϑους ΑΒ 16 πινόμενον ΑἘ: ὁδοτν. Μοΐπ 16 τὰς δα, Κ 21 Εἰσαγωγικῇ Κ: εἰσαγωγῇ τῇ ΑΔ, οἵ. δὰ ΤΥ Ρ. 1698 22 προσάπτεσθαι ΑἘΠ: οοΥΥ. Μεοίη 



» 
τ; 

12 ΤΑ 

τοὺς φιλόρνιϑας ὀρνιϑομανεῖς, τὸ αὐτὸ σημαινόντων 
- 3 “4 ’, [γ δ ἐδ) Ἀ Χ 9 

᾿ τῶν ὀνομάτων τούτων. ὥστε καὶ τὰ λοιπὰ μὴ ἀἄλλο- 

τρίως καλεῖσϑαι τὸν τρόπον τοῦτον. καὶ γὰρ ὁ φίλοψος 
ΑΝ ὁ 3 ᾿ [ 2 ,ὕ ᾽ π: ΄ καὶ ὃ ὀψοφάγος οἷον ὀψομανής ἐστι χαὶ ὁ φίέλοινος 

οἰνομανὴς καὶ ὡσαύτως ἐπὶ τῶν ὁμοίων. οὐκ ἀλλοτρίως ὅ 

τῆς μανίας κειμένης ἐπ᾽ αὐτοῖς ὧς ἁμαρτάνουσι μανικῶς 

καὶ τῆς ἀληϑείας ἐπὶ πλεῖστον ἀπαρτωμένοις.᾽ 18. ἡμεῖς 

οὖν, ὡς καὶ παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις ἐγίνετο. ἅμα ἀκροώμενοι 

τῶν γελωτοποιῶν τούτων καὶ μίμων. ἔτι δὲ τῶν ἄλλων 

ἔ τεχνιτῶν ὑποπίνωμεν. λέγει δὲ περὶ τούτων ὁ Φιλό- 10 

ἰ χορος οὑτωσί 61.411)" “᾿“ϑηναῖοι τοῖς Ζιονυσιακοῖς 

᾿᾿ἀγῶσι τὸ μὲν πρῶτον ἠριστηκότες καὶ πεπωκότες ἐβάδι- 

ξον ἐπὶ τὴν ϑέαν καὶ ἐστεφανωμένοι ἐθεώρουν. παρὰ 
Χ Ν »} - ἐ 5 3 » 2 “" Ν ΄, δὲ τὸν ἀγῶνα πάντα οἶνος αὐτοῖς ὠνοχοεῖτο καὶ τραγή- 

, » » - ᾽ ματα παρεφέρετο, καὶ τοῖς χοροῖς εἰσιοῦσιν ἐνέχεον 1ὅ 

πίνειν καὶ διηγωνισμένοις ὅτ᾽ ἐξεπορεύοντο ἐνέχεον 

πάλιν: μαρτυρεῖν ὃὲ τούτοις καὶ Φερεκράτη τὸν 
κωμιυκόν (1 202 Κ), ὅτε μέχρι τῆς καϑ'’ ἑαυτὸν ἡλικίας 

Δοδούκ ἀσίτους εἶναι τοὺς ϑεωροῦντας. Φανόδημος δὲ 

((ἫΘΊΥ 868) πρὸς τῷ ἱερῷ φησι τοῦ ἐν Λίμναις ΖΊιο- 30 

Ψύσου τὸ γλεῦκος φέροντας τοὺς ᾿4ϑηναίους. ἔκ τῶν 
πίϑων τῷ ϑεῷ κιρνάναι, εἶτ᾽ αὐτοὺς προσφέρεσθαι" 

ὅϑεν καὶ Διμναῖον κληϑῆναι τὸν “Ιόνυσον. ὅτι μιχϑὲν 
τὸ γλεῦκος τῷ ὕδατι τότε πρῶτον ἐπόϑη κεκραμένον. 
διόπερ ὀνομασϑῆναι τὰς [πηγὰς] Νύμφας καὶ τιϑήνας. 95 

τοῦ Διονύσου. ὅτι τὸν οἶνον αὐξάνει τὸ ὕδωρ κιρνά- 
μενον. ἡσϑέντες οὖν τῇ. κράσει ἐν. ὁδοῖς ἔμελπον τὸν 

2.8 μὴ ἀλόγως ἃ 6 ἐν αὐτοῖς ΑἸ: οοἵν. Κ΄ 7 πλεῖον Α: 
ΟΟΥΥ. Κα ἀπαρτώμενοι Α: οοΥγ. 8 14 οἰνογοεῖτο Δ: ΟΟΥΥ. ἘἸ 
18 ἴουῦ. καὶ τοῖς χοροῖς {δὲν 19. ἔουὺ. οὐκ ἀσίτους (οὐδ᾽ 
ἀπότους) 90]]. ». 485 ἃ 22 αὐτοῖς Α αὐτοὶ Εἰ: οοτγ. ον 28 πη- 
γὰς 46]. Κὶ, οἴ Π|38 ἃ. ΧΥ 6988 20, 27 ἴουῦ. προσκιρνάμενον 
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4ιόνυσον. χορεύοντες 3 καὶ ἀνακαλοῦντες Εὔαν τε καὶ τ ΣΝ 
Διϑύραμβον καὶ Βακχευτὰν καὶ Βρόμιον. τ Οὐ ς ΡΙ “ἢ 
(τ στυτς δ᾽ ἐν τῷ ῸΣ “Μέϑης (ὦ. 151 ) φησὶν ὅτι { ἦν 

᾿ 

τοῦ ̓Ζιονύσου τροφοὶ αἱ Νύμφαι. κατ᾽ ἀλήϑειαν.. αἱ. 

ὅ γὰρ ἄμπελοι. πλεῖστον. ὑγρὸν. ΠΤ Ως τερνόμεναις. καὶ Ἰ ἀκα: β 
ἢ ᾿ ἀλοι τς εν 

“κατὰ φύσιν. ̓ δαχρύουσι.᾽ διόπερ καὶ Εὐριπίδης ἕνα 

τῶν τοῦ Ἡλίου ἵππων φησὶν͵ εἶναι (ἔν. 896. Ν) 

τὰ τ «Βακχίου φιλανϑέμου. 
“Αἴϑοπα -πεπαίνοντ᾽ ὀρχάτους. “ὀπωρινούς" 

10 ἐξ οὗ βροτοὶ καλοῦσιν οἶνον αἰϑοπα. 

καὶ Ὀδυσσεὺς ὥπασεν. (ι 208) 
ἶ μελιηδέα οἶνον ἐρυϑρόν. 

ὃν δέπας ἐμπλήσας, ὕδατος δ᾽ ἀνὰ εἴκοσι μέτρα ὁ 

χεῦ᾽- ὀδμὴ δ᾽ ἡδεῖα ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει. 
τὸ Τιμόϑεος δ᾽ ἐν Κύκλωπι (. ὅ ΒΌ᾽ 

ἔγχευε δ᾽ ἕν μὲν δέπας κίσσινον μελαίνας 

σταγόνος ἀμβρότας ἀφρῷ βρυάξον᾽ 

εἴκοσιν δὲ μέτρ᾽ ἐνέχευ᾽, ἀναμίσγων 
αἷμα Βακχίου νεορρύτοισι δακρύοισι Νυμφᾶν. 

80 14. οἶδα δέ τινας, ἄνδρες ϑιασῶται. καὶ μέγα φρο- 

νήσαντας οὐχ οὕτως ἐπὶ πλούτῳ ὡς ἐπὶ τῷ κεκτῆσϑαι 

πολλὰ ἐχπώματα ἀργυρᾶ τε καὶ χρυσᾶ. ὧν εἷς ἐστι 
χαὶ Πυϑέας ὁ πι ̓  ἐϑιυϊσριον ον καὶ ἀποϑνήσκων ἃ 
----....-. 

1 Εὔαν τε Κὶ 001]. Η65. 5. γ: εὐάνϑη Δ 8 .φιλανϑέου Δ 
φιλανϑέος ΤΠ: ΟΟΥΥ, ὅν 9 οὐ 10 αὐϑίοπα ΑΔ αἴϑωπα Εὶ 
9 πεπαίνοντοαρχατους Α: ΟΟΥΥ. Ἐὶ 11 ὥπασεν: «11ῦθ᾽ ἀρυᾶ 
Ἠοτηθγατα 14 χεῦεν ΑΤὰ 16 ἔχευεν δ᾽ Α: ΟΟΥΥ. ΒοΙΡῈ 
18 ΠΤ 1, 8. ὕδατος, οἵ. οι, νυ 209 18. 19 ἀνέχευαν ἔμισγε 
διαμα ἃ ἐνέχευεν, ἀνέμισγε δ᾽ ἅμα ἘΠ: ἐνέχευ᾽ Καὶ, ἀναμίσγων 
γίδια, αἷμα Θτούδίθηα 19 βαλχεῖα Τὶ ψγεωρυτῶς Α νεορρύ- 
τοις ἘΠ: ΟΟΥΥ, 1] ΔΤη δακρύουσι ΑἸ: οοὐγ. Ο (ὑθβϑύθ 9 ῃν) 
πηγᾶν (ργτο Νιυμφᾶν) ἘΣ, οἵ, 1εὐὖ. ἃ 28 φιαλίας Δ, οἵ. ΒύθρἈ. 
Β. 0664 Μ 
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οὐκ ὥκνησεν ὑποϑέσϑαι τοῖς οἰκείοις ἐπιγράψαι αὐτοῦ 
- , , ἃ 

τῷ μνήματι τάδε 
, -“ Ε - ΄ 

Πυϑέα μνῆμα τόδ᾽ ἔστ᾽, ἀγαϑοῦ καὶ σώφρονος ἀνδρός. 

ὃς χκυλίκων ἔδχεν πλῆϑος ἀπειρέσιον 

ἀργυρέων χρυσοῦ τε καὶ ἠλέκτροιο φαεινοῦ. 

τῶν προτέρων πάντων πλείονα πασάμενος. 
- ΨΩ) “ ΄ “ Ν 

τοῦτο δ᾽ ἱστορεῖ “ρμόδιος ὁ “επρεάτης ἕν τῷ περὶ. 

τῶν κατὰ Φιγάλειαν Νομίμων (6 1Υ̓ 411). Ξενοφῶν 

δ᾽ ἐν ὀγδόῳ Παιδείας περὶ Περσῶν λέγων γράφει καὶ 
ταῦτα (ὁ. 8, 18)" καὶ μὴν ἐκπώματα ἢν μὲν ὡς πλεῖστα 
Η ἥ, , χ  ἀ«,121 Δ 2 ΄ -" 

ἔχωσιν, τούτῳ καλλωπίξζονται" ἣν δ᾽ ἐξ ἀδίκων φανερῶς 

ἢ μεμηχανημένα., οὐδὲν τούτῳ αἰσχύνονται. πολὺ γὰρ 

ηὔξηται ἐν αὐτοῖς ἡ ἀδικία τε καὶ αἰδσχροκέρδεια.᾽ ὁ δὲ 

ι | Οἰδίπους [δι᾿ ἐκπώματα] τοῖς υἱοῖς κατηράσατο. ὡς ὃ τὴν 

, κυκλικὴν Θηβαέδα πεποιηκώς φησιν. ὅτι αὐτῷ παρέϑη- 

καν ἔκπωμα ὃ ἀπηγορεύκει. λέγων οὕτως (ἔν. ἃ ΚΙ)" 

αὐτὰρ ὃ διογενὴς ἥρως ξανϑὸς Πολυνείκης 

πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέϑηκε τράπεξαν 

ἀργυρέην Κάδμοιο ϑεόφρονος᾽ αὐτὰρ ἔπειτα 

χρύσεον ἔμπλησεν καλὸν δέπας ἡδέος οἴνου. 

ὅ αὐτὰρ ὅ γ᾽ ὡς φράσϑη παρακείμενα πατρὸς ἕοῖο 

τιμήεντα γέρα. μέγα οἵ κακὸν ἔμπεσε ϑυμῷ. 

406 αἶψα δὲ παισὶν ξοῖσι μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἐπαρὰς 

ἀργαλέας ἠρᾶτο (ϑεῶν δ᾽ οὐ λάνϑαν᾽ Ἐρινύν). 

ὡς οὔ οἱ πατρώι᾽ ἐνηέν (ἐν φιλότητι 

10 δάσσαιντ᾽, ἀμφοτέροισι δ᾽ αἰεὶ πόλεμοί τὲ μάχαι τε... 

1 ἐπιϑέσϑαι Δ: οοὐν, ἢ 06 πασσάμενος ἃ (πάντων ἄσπα- 
σάμενος ἘΠ): οοΥγ. Οδδ 8. φιγαλίαν Α 11 ἀδίκου Χροπ. 
12 τούτῳ Κι: τῶν Δ οἴῃ. ᾿, τοῦτο Χθὴ 14 διεκπώματα (8ϊο Α) 
46]. Κ΄ 28 μεταμφοτέροισι Μοίῃ, ἑοῖσιν ἐπ᾿ θῖν 24 ϑεῶν 
Μοίη: ϑιεὸν ΔΙ Ὁ πατρωιαν εἴη φιλότητι Α: οοττ. Υ ΕΙΌΌΘΟΚ 
(ἄποθ Ἠδυτηθημο) 240 δάσαντο Α: ὁοοτγ. Ηδτη δ᾽ ἔοι Ηθυτῃ 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 



ΙᾺ 18 

16. Καικίλιος δὲ ὁ ῥήτωρ ὁ ἀπὸ Καλῆς ἀκτῆς ἐν τῷ 
περὶ εἰ του ἐπε, (ἔν. δ1 Βυτοῖκῃ) ᾿4γαϑοκλέα͵ ΠΟ ΟΣ: τύ- 
“ραννγον ἐχπώματα χρυσᾶ ἐπιδεικνύντα τοῖς ἑταίροις 

φάσκειν, ἐξ ὧν ᾿ἐκεράμευσε, κατεσκευακέναι ταῦτα. ὃ. ' 

δὲ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν τοῖς Λαρισαίοις ᾿Ακρίσιος καὶ Ὁ χὐ- 
αὐτὸς ἐκπώματα ὅσα πλεῖστα εἶχεν, ὥς φησιν ὃ τραγι- 

κός (ἢ. 848 Ν᾽)" 

πολὺν δ᾽ ἀγῶνα παγξενεὶ κηρύόδδεται. 

χαλκηλάτους λέβητας ἐκτιϑεὶς φέρειν 

) καὶ κοῖλα χρυσόκολλα καὶ πανάργυρα 

ἐκπώματ᾽., εἰς ἀριϑμὸν ἑξήκοντα δίς. 

Ποσειδώνιος δ᾽ ἐν ιε΄ τῶν Ἱστοριῶν (ΒῊ ΠῚ 269) 

“Δυσίμαχόν φηδι τὸν ἘΠ ΤΟΣ: ΤΊΣ καλέσαντα ἐπὶ δεῖπνον 

Ἵμερον 1 τὸν ἘΠ θυ Πρ οντῦει οὐ μόνον "Παρυλονύσια ἀλλὰ 

καὶ Σελευχέων “μετὰ "τοιοσχοσ Ὁ: μετὰ τὸ τὰς τραπέζας 

ἀρϑῆναι τετράμνουν ἑκάστῳ τῶν τριακοσίων ἔχπωμα ες 
δοῦναι ἀργυροῦν. καὶ σπονδοποιησάμενον προπιεῖν ἅμα 
πᾶσιν" καὶ Πρ ἘΠ; ἔδωκε τὰ ποτήρια. ᾿άντι- 
κλείδης ὁ δ᾽ ὁ ̓Δϑηναῖος ἐν τῷ ιΞ΄ Νόστων (βον. ΑἹ. Μ΄. 

ΟΡ. 148 ΜΝ) περὶ ̓ Γρᾷ διηγούμενος τοῦ τὴν ἀποικίαν. 

εἰς Δέσβον στείλαντος σὺν ἄλλοις βασιλεῦσι. κιὶ ὅτι 
χρησμὸς ἦν αὐτοῖς δηλώσας καϑεῖναι διαπλέοντας τῷ 

Ποσειδῶνι εἰς τὸ πέλαγος παρϑένον, γράφει καὶ ταῦτα" 

“ψυϑολογοῦσι δὲ [περὶ] τῶν ἐν Μηϑύμνῃ τινὲς περὶ [, 

6 τῆς ἀφεϑείδσης εἰς τὴν ϑάλασδσαν παρϑένου. καὶ φασὶν δὲ ; 

ἐρασθέντα αὐτῆς τῶν ἡγεμόνων τινά, ᾧ ἦν τοὔνομα ἃ ἔν νοῶ 

Ἔναλος. ἐκκολυμβῆδαι βουλόμενον ἀνασῶσαι τὴν παι-" 

4 

ωΐ 

8 πανξενὰα Α: οοΥγ. Καὶ 10 κοῖλα βυβροούστχη 12. ιΞ΄ 
Μαθ]1ου: κο΄ ἃ 1ὅ ἴον. μετ᾽ ἄλλων (γ 6] ἑτέρων) τριακοσίων 
19 ἐν τῷ ς΄ γι 22 καταϑεῖναι ἘΠ: οοΥΥ. ογθθθ 24 περὶ 
46], Μοῖη 26ὅ καϑεϑείσης Μοῖῃ 
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ιδίσκην. τότε μὲν οὖν ὑπὸ χύματος αὐτοὺς ἀμφοτέ. 

'ρους χρυφϑέντας ἀφανεῖς γενέσθαι. χρόνῳ δ᾽ ὕστερον 
ἤδη τῆς Μηϑύμνης οἰκουμένης παραγενέσϑαι τὸν Ἔνα- 

'λὸον καὶ διηγεῖσϑαι τὸν τρύπον, καὶ ὅτι ἣ μὲν παρ- 

'ϑένος παρὰ ταῖς Νηρῇσι διέτριβεν, αὐτὸς δὲ τὰς τοῦ ὃ 

181] Ποσειδῶνος ἔβοσκεν ἵππους" καί ποτὲ [καὶ] χύματος 

ΕΚ ΤΟΥ͂ [4 

ἐπιφερομένου μεγάλου συγχολυμβήσαντα αὐτὸν ἐκβῆ- 

γαν ἔχοντα κύπελλον χρυσοῦ οὕτω ϑαυμασίου ὡς τὸν 

παρ᾽ αὐτοῖς αὐτῷ παραβαλλόμενον οὐδὲν διάφορον 10 

εἶναι χαλκοῦ. 16. τιμιώτατον δ᾽ ἦν πάλαι τὸ τῶν 

ἐκπωμάτων κτῆμα. ᾿ΔΑχιλλεὺς οὖν ὡς ἐξαίρετόν τι εἶχεν 
ἀνάϑημα δέπας. “οὐδέ τις ἄλλος οὔτ᾽ ἀνδρῶν πίνεσκεν 

ἀπ’ αὐτοῦ οὔτε τεῳ σπένδεσκε {(ϑεῶν». ὅτε μὴ Διί 

(Π 2258). χαὶ ὁ Πρίαμος δὲ τὸν υἱὸν λυτρούμενος τοῖς 15. 
ἐπισημοτάτοις χειμηλίοις καὶ δέπας δίδωσι περικαλλές 

(ὦ 284). αὐτός γε μὴν ὁ Ζεὺς τῆς Ἡρακλέους γενέσεως 

ἄξιον ἡγεῖται δῶρον ᾿“λκμήνῃ δοϑῆναι ποτήριον, ὅπερ 

᾿Ζ“μφιτρύωνι εἰκασϑεὶς δίδωσιν, 

4 ἃ δ᾽ ὑποδεξαμένα ϑαήσατο χρύσεον αἶψα 20. 
[ποτήριον]. τὸν δὲ Ἥλιον ὃ Στησίχορος (ἔ-. 8) ποτηρίῳ 

διαπλεῖν φησι τὸν ὠκεανόν, ᾧ καὶ τὸν Ἡρακλέα περαι- 

ὠϑῆναι ἐπὶ τὰς Γηρυόνου βόας δρμῶντα. οἴδαμεν δὲ καὶ 

ἰς 

4 τὸν τρόπον: ηίο ρμαοίο Θθυαδογωΐ 1) 160, πούεαὐδ, ἰδουηδ 
60 καὶ οἵη. ἢ ροϑῦύ κύματος Θχίγθηηθατη ρδρ᾽. 214΄ νοοϑ]ατα 81-- 
αποῦ οΟα 1015 ΤΌ] 1ὼ ρουϊθυαπῦ, ἱποὶρὶῦ ταγβὰβ οοάθχ ρ8110 ροβὺ 
οὔ. 80 1ηἰδαμι; ααδ6 ἰπἰογοθαπηῦ οαϊίω ΟΧΣ Θρίδοιηθβ ΠΠΌγ15 Ὁ 
οὐ αὶ 8. Αἰ1ὔογ ΡΙαύ. οομγίν. Ρ. 1608 ἃ, ἃρυᾶὰ αὐθπὶ ααἱ ου- 
Ῥαϊη οἰΐουθθαῦ ρογρὰβ οταὺ 10 παρ᾽ ἀνϑρώποις ἨρδΙτ 
12 γοῦν 1)] 18 οὔτ᾽ ἀνδρῶν οχ Ἠοϊαοῖο Ὀ1: οὔτε ϑεῶν ΟἿ; 
14 ϑεῶν οτὰ. ΟἿ 20 γϑύβαβ οϑῦ ροθύβθ ΔἸθχϑμαᾶγιηϊ 21 πο- 
τήριον ορϊοτηδίον δἀαϊαϊῦ, ἑαϊῦ καρχήσιον 00]]. Ρ. 414 ἔ 
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τὸ Βαϑυχλέους τοῦ ᾿Αρκάδος ποτήριον, ὃ σοφίας ἄϑλον 
ὁ Βαϑυκλῆς τῷ κριϑέντι ἀρίστῳ τῶν καλουμένων ἋΣ 
σοφῶν ἀπέλιπε. τὸ δὲ Νέστορος ποτήριον πολλοὶ {καὶν 
κεραμεύουσι" πλεῖστοι γὰρ περὶ αὐτοῦ συνεγράψαντο. 
καὶ ϑεοφιλὲς δὲ τὸ ποτήριον" ᾿χρυσέοις᾽ γοῦν ᾿δεπάεσσιν 
ἀλλήλους᾽ δεξιοῦνται (4 53). ἐλευϑέριον δέ, φησί, καὶ 
ἐμμελῶς ἐν οἴνῳ διάγειν, μὴ κωϑωνιξόμενον μηδὲ 
Θρᾳκίῳ νόμῳ ἄμυστιν οἰνοποτεῖν, ἀλλὰ τῷ πόματι 
φάρμακον ὑγείας ἐγκιρνάναι τὸν λόγον. 

11. ὅτι διὰ σπουδῆς εἶχον οἵ ἀρχαῖοι ἐγκόλαπτον 
ἱστορίαν ἔχειν ἐν ἐκπώμασιν. ἐν ταύτῃ δὲ τῇ τέχνῃ 
εὐδοχίμησαν Κίμων καὶ ᾿Ἵϑηνοκλῆς. ἐχρῶντο δὲ καὶ 
λυϑοκολλήτοις ἐκπώμασι. Μένανδρος δέ πού φησι 
(ἔτ. 911 Κ) καὶ ποτήριον τορνευτὸν καὶ τορξυτά. ᾽άντι- 
φάνης (1 116 Κ)" 

ἄλλοι δὲ καὶ δὴ βακχίου παλαιγενοῦς 
ἀφρῷ σκιὰ καὶ χρυσοκόλλητον δέπας 
μεστὸν κύκλῳ χορεῦον ἕλκουσι γνάϑοις 
ὁλκῆς ἀπαύστοις, παντελῶς ἐστραμμένον 

ὅ τἄνω κάτω δεικνύντες. 
φησὶ πρός τινα Νικόμαχος ([Π 889 ΚΕ)" 

ὦ χαῖρε» χρυσόκλυστα καὶ χρυσοῦς ἐμῶν. 
Φιλιππέδης (ΠΠ 809 ἘΝ: 

τὰ ποτήρι᾽ ἂν ἴδῃς τὰ παρεσκευασμένα" 
ἅπαντα χρυσᾶ, Τρόφιμε, νὴ τὸν Οὐρανόν, 

2 κριϑέντι, Ἐ: χληϑέντι 5. ξ’ αἀ4, Μεοΐπ 8 καὶ δαᾳ. Καὶ 1 ἐμμελὲς ΟἿ: δου. ϑοτ 8 Ῥοθύδθ γϑυῦδι 510 6558 ραξαῦ ὙγΠΠδτα 9. ἔογῃ. φάρμακον ὕβρεως 10 ἐγκόλαπτον ϑομπ: ἀκόλαστον ΟἿ 14 καὶ τορνευτά ἘΣ, [ογί. τορευτὸν καὶ τορεύ- 
ματὰ 106 βακχείου ΔῈ 17 σι 0Ὲ, ἀφρῷ σκιασϑὲν ὙΔΊοΙκοΙ, γϑοίϊαβ βρυάξον, τἱβὶ ξαϊξ δαϊδοξίσητα 8. οὐηϑύδτη. ῬΟΟᾺ]1 Βρθοίβια ῬΘυλπθπΒ, ψοὶαὖ δαφνόσκιον χαὶ 19 ὁλκοῖς ΑΙ: οουν, ὙΥΠ]δτα 22 χαῖρε δἀᾷ, Μεΐῃ χρυσοκλαῦστα ΟἿ: σοΥΥ. ΤιΘ ΟΠ Π6 

ΑΥἸΗΕΝΑΕῦΒ 117. ν Ἅ 
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ὑπερήφανα. ἐγὼ μὲν [γὰρ] ἐξέστην ἰδών. 

κρατῆρες ἀργυροῖ, χάδοι [χαὶ] μείζους ἐμοῦ... 

ὅτι Παρμενίων συγκεφαλαιούμενος ἐν ταῖς πρὸς 

᾿Δλέξανδρον ᾿ΕἘπιστολαῖς τὰ Περσικὰ λάφυρα ᾿ ποτηρίων, 

Ἰβοφησί, χρυσῶν σταϑμὸς τάλαντα Βαβυλώνια ογ΄. μναῖ 

νβ΄. ποτηρίων λιϑοκολλήτων σταϑμὸς τάλαντα Βαβυ- 

λώνια νΞς΄. μναῖ λδ΄. 

18. ἔϑος δ᾽ ἦν πρότερον ἐν τῷ ποτηρίῳ ὕδωρ ἐμ- 
βάλλεσθαι. μεϑ’ ὃ τὸν οἶνον. Ξενοφάνης (ἔν. 4 Β)" 

οὐδέ κεν ἐν χύλικι πρότερον κεράσειέ τις οἶνον 

ἐγχέας. ἀλλ᾽ ὕδωρ καὶ καϑύπερϑε μέϑυ. 

᾿νακρέων (τ. 62 Β΄)" 

φέρ᾽ ὕδωρ, φέρ᾽ οἶνον, ὦ παῖ, 
φέρε (δ) ἀνϑεμεῦντας ἡμῖν 

στεφάνους ἔνεικον. ὡς δὴ 

πρὸς Ἔρωτα πυκταλίζω. 

πρὸ δὲ τούτων Ἡσίοδος (ορ. 898)" 
κρήνης τ᾿ ἀενάου καὶ ἀπορρύτου, ἥτ᾽ ἀϑόλωτος. 

τρὶς ὕδατος προχέειν, τὸ δὲ τέτρατον ἱέμεν οἴνου. 

Θεόφραστος (οτα. πα) “ἐπεὶ καὶ τὰ περὶ τὴν 

» κρᾶσιν ἐναντίως εἶχε τὸ παλαιὸν τῷ νῦν παρ᾽ Ἕλλησιν 
ὑπάρχοντι. οὐ γὰρ τὸ ὕδωρ ἐπὶ τὸν οἶνον ἐπέχεον. 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ ὕδωρ τὸν οἶνον. ὅπως ἐν τῷ πίνειν ὑδα- 

ρεστέρῳ χρῶντο τῷ ποτῷ καὶ τούτου ποιησάμενοι τὴν 

1 1[οτὺ. ὑπερήφαν᾽ (ἔργ᾽) γὰρ ἀ6]. ὙΥγ1Πδτα 2 ἀργυροῖ 
οουγαρύθμη, Π151 ἕουῦθ Δ ΌΥ ΒΟΥ γΘΒΆΤη Θδυσαῦϊο Τηὐθγοιαῦ καὶ 
46]. Βοὴν 11 ἐγχεύας ΟἿ: οοὐγ. ὅᾶ88. ἀλλ᾽ {ἂν ὕδωρ Κ, 
ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ὕδωρ ΜΥΊ]απι 14 δ᾽ δἀᾶ. (88 15 δὴ Οτἷο 
Ῥ. 62, 81: μὴ ΟἿ; Τονῦ. τϑοῦθ 16 πρὸς τὸν ἔρωτα ΟἿ: ΘΟΥΥ. 
ΟΥο 18 ἀεννάου ΟἿ 19 τέταρτον Εὶ 20 τὸ περὶ Καὶ 
22 ὑπάρχοντα Τὰ 28. ῶ4 ὑδαρέστερον ΟἿ: οοὐτ. Κ΄, σΟΠΙΘΟΙ 
αὐϊδιὰ ὑδαρέστερον ζἀηδεστέρῳ» 24 χρῶνται ΟἿΣ: οοΥγ. ΞΟΠ 
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ἀπόλαυσιν ἧττον ὀρέγοιντο τοῦ λοιποῦ. καὶ τὸ πλεῖστον 
δὲ εἰς τοὺς κοττάβους κατανήλισκον. 

19. ἔνδοξοι δὲ τορευταὶ ᾿“ϑηνοκλῆς, Κράτης, Στρα- 
τόνικος, Μυρμηκίδης ὃ “Μιλήσιος, Καλλικράτης ὃ Ἰάκων 
καὶ Μῦς, οὗ εἴδομεν σκύφον “Ηρακλεωτικὸν τεχνι- 
κῶς ἔχοντα Ἰλίου ἐντετορευμένην πόρϑησιν, ἔχοντα ἐπί. 
γραμμα τόδε' 

γραμμαὶ Παρρασίοιο, τέχνα Μουός. ἐμμὲ δὲ ἔργον 
Ἰλίου αἰπεινᾶς. ὃν ἕλον ““ἰακίδαι. 

20. ὅτι κλεινοὶ λέγονται παρὰ Κρησὶν οἱ ἐρώμενοι. 
σπουδὴ δὲ αὐτοῖς παῖδας ἁρπάξειν᾽ καὶ τοῖς καλοῖς παρ᾽ αὐτοῖς ἄδοξόν ἐστιν ἐραστοῦ μὴ τυχεῖν. καλοῦνται. δὲ οἵ ἁρπασϑέντες παρασταϑέντες. διδόωσι δὲ τῷ ἁρπασϑέντι στολὴν καὶ βοῦν καὶ ποτήριον" ἣν καὶ πρεσβύτεροι γενό- 
μένοι φέρουσιν, ἵνα δῆλοι ὦσι κλεινοὶ γενόμενοι. 

21. ὁρᾷς δ᾽, ὅταν πίνωσιν ἄνϑρωποι. τότε 
πλουτοῦσι. διαπράττουσι, νικῶσιν δίκας, 
εὐδαιμονοῦσιν, ὠφελοῦσι τοὺς φίλους (Ατῖοι. Εα. 92). αὔξει γὰρ καὶ τρέφει μεγαλύνει τε τὴν ψυχὴν ἡ ἐν τοῖς πότοις διατριβή, ἀναξωπυροῦσα καὶ ἀνεγείρουσα 

μετὰ φρονήσεως τὸν ἕχόώστου νοῦν. ὥς φησιν ὁ Πίν- δαρος (ἔτ. 218)" 
ἁνίκ᾽ ἀνθρώπων παματώδεες οἴχονται μέριμναι 
στηϑέων ἔξω, πελάγει δ᾽ ἐν πολυχρύσοιο πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν ψευδῆ πρὸς ἀκτάν: 
ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὺς τότε, τοὶ δ᾽ αὖ πλουτέοντες.... 

1, 2 οἵ, ΧΡ. 421 ἃ 8 γραμβ ΟἹ (81η6 800): οοΥτ. Κ, γραμμὰ Μεοΐη πηρασίοιο ΟἝΪ: οοΥτ, ἴδ, οἵ. Ρααβ. 1, 238, Ὁ δὲ εἰκὼν Μοῖη 10 546 οἵ, Βέγαθ. 10 Ρ. 488 18. 14 οἵ, Ἰηΐτα, ο, 106 10 δ᾽ οἴῃ, 24 ἔξωϑεν, πελάγει δ᾽ ἐν πολυχρύσου (Ἔ: οοΥΥ, ΜΙ ΒΟΒΟΥ ΟΗ 2ὅ ἴσα ΟΕ: οοΥὐν. Ηβρυτη, ἴσα πλέομεν ΒοΥρκ 26 ἀφνειὸς ΟἿ: οοτ. ΗδΥΠῚ 
2 Ἔ 

[φ 
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εἶτ᾽ ἐπάγει" 

ἀέξονται φρένας ἀμπελίνοις τόξοις δαμέντες. 

22. ΑΓΚΎΛΗ ποτήριον πρὸς τὴν τῶν κοττάβων παι- 

διὰν χρήσιμον. Κρατῖνος (1 98 Κ)" 

πιεῖν δὲ ϑάνατος οἶνον. ἂν ὕδωρ ἐπῇ. ὅ 
ἀλλ᾽ ἴσον ἴσῳ μάλιστ᾽ ἀκράτου δύο χοᾶς 
πίνουσ᾽ ἀπ’ ἀγκύλης. ἐπονομάξουσ᾽ {ἅμαν 

8 ἵησι λάταγας τῷ Κορινϑίῳ πέει. 

χαὶ Βακχυλέδης (ἕ. 34 Β)" 

εὖτε τὴν ἀπ’ ἀγκύλης ἵησι τοῖς νεανίαις. 10 

λευκὸν ἀντείνουσα πῆχυν. 

ἐντεῦϑεν ἐννοοῦμεν τοὺς παρ᾽ Αἰσχύλῳ (τ. 119 Ν) 

ἀγκυλητοὺς κοττάβους. λέγονται δὲ καὶ δόρατα ἀγκυ- 

λητὰ καὶ μεσάγκυλα ἄλλα" ἀπὸ ἀγκύλης ἤτοι τῆς δεξιᾶς 

χειρός. καὶ ἡ κύλιξ δὲ [ἡ] ἀγκύλη διὰ τὸ ἐπαγκυλοῦν 18 

τὴν δεξιὰν χεῖρα ἐν τῇ προέσει. ἦν γὰρ τοῖς παλαιοῖς 

πεφροντισμένον καλῶς καὶ εὐσχημόνως κότταβον προ- 

ἔεσϑαι. καὶ οἵ πολλοὶ ἐπὶ τούτῳ μᾶλλον ἐφρόνουν 

μέγα ἢ ἐπὶ τῷ εὖ ἀκοντίζειν. ὠνομάσϑη οὖν ἀπὸ τοῦ 

τῆς χειρὸς σχηματισμοῦ. ὃν ποιούμενοι εὐρύϑμως ἐρ- 20 

ἔ ρίπτουν εἰς τὸ κοττάβιον. καὶ οἴχους δὲ ἐπιτηδείους 

κατεσκεύαζον εἰς ταύτην τὴν παιδιάν. 

28. ὅτι παρὰ Τιμαχέδᾳ ΑΙΑΚΙΣ ἡ χύλιξ καλεῖται. 

ΑΚΑΤΟΣ ποτήριον ἐοικὸς πλοίῳ. Ἐπικράτης (1280 Κ)" 

2 ἀμπελίτοις ἃ ὅ ἴονῦ. ὕδωρ ῥέπῃ 6 χοέας ΟἿ: 6οΥΥ. 
ῬΙοΥβοι, χόας Ὠ] 1 ἅμα αἀά. Μεοῖῃ 10 τοῖσδε τοῖς νεα- 
γίαις ΧΥ͂ τ. 667 ο, οὗ, ΒδοΟΙ. ἕγ. 238 11 ἐντείνουσα ΟΕ, ἀν- 
τείνασα ἃ Ῥ. 667 12 νοοῦμεν ΟἿ: οοὐγν. Καὶ 14 ἀλλ᾽ ἀπὸ 
Α: οοὐν. ΥΠδπι, ααἰ στα ἀπ᾽ ἀγκύλης (δὲν 15 ἡ 46]. Καὶ, 
ὨΪΒ51 [ουΐθ ἀρθιθπάσιη ἡ ἀγκύλη, οἵ. ΒΕΚΚ. δ. 8588, 8 ἀπαγ- 
κυλοῦν Α: οοὐν. Καὶ, οἵ. ΧΥ͂ 661 20. 21 προϑύμως ἔρριπτον 
ΒΕΚΚ. ἂπ 28 αἰακίξ ϑαϊὰ οὐ Ἠδ5 (οοᾶ. αἴτυξ ΒαΡρΘΥΒΟΥ. ε) 
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χατάβαλλε τἀκάτια. {τὰ κυμβία 

αἴρου τὰ μείζω, κεὐϑὺ τοῦ καρχησίου 

ἄνελκε τὴν γραῦν. τὴν νέαν δ᾽ ἐπουρίσας 

πλήρωδον. εὐτρεπῆ τε τὸν κοντὸν ποοῦ 

ὅ καὶ τοὺς κάλως ἔκλυε καὶ χάλα πόδα. 
ΑΩΤΟΝ παρὰ Κυπρίοις τὸ ἔκπωμα, ὡς Πάμφιυλος.188 

Φιλητᾶς δὲ ((-. 89 ΒΩ6Ε) ποτήριον οὖς οὐκ ἔχον. 
ΑΡΟΚΛΟΝ ἡ φιάλη. παρὰ τῷ Κολοφωνίῳ Νικάνδρῳ 

(συ. 129 ϑοΒυ). 

24, ΑΛΕΙΣΟΝ καὶ ΔΕΙ͂ΤΑΣ τὸ αὐτός Ὅμηρος ἐν 
Ὀδυσσείᾳ περὶ Πεισιστράτου (γ 40)" “ἐν δ᾽ οἶνον ἔχευξ 
χρυσείῳ δέπαι. εἶτα παρακατιὼν τὸ αὐτό (ν. δ0)᾽ 

ἱτούνεκα σοὶ δώσω χρύσειον ἄλεισον. καὶ ἕξῆς τὸ 
αὐτὸ πάλιν (τ. 63) ᾿δῶκε δὲ Τηλεμάχῳ καλὸν δέπας." 
φησὶν οὖν ᾿4σκληπιάδης ὁ Μυρλεανός" “δοκεῖ μοι 

φιαλῶδες εἶναι τὸ δέπας" σπένδουσι γὰρ ἐν αὐτῷ. 
λέγει γοῦν Ὅμηρος (1 225) δέπας. δι᾽ οὗ Ζιὶ μόνῳ 
σπένδεσκεν ᾿Ζ4χιλλεύς. καλεῖται δὲ δέπας ἤτοι ὅτι δίδο- 

ται πᾶσι τοῖς σπένδειν βουλομένοις εἴτε καὶ τοῖς πίνειν, 

ἢ ὅτι δύο ὦπας εἶχε᾽ ταῦτα δὲ ἂν εἴη τὰ ὦτα. τὸ δὲ 
ἄλεισον ἤτοι ἀπὸ τοῦ ἄγαν λεῖον εἶναι ἢ ὅτι ἁλίζεται 
ἐν αὐτῷ τὸ ὑγρόν. ὅτι δὲ δύο ὦτα εἶχε δῆλον (χ 9)" 

ἦτοι ὃ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσϑαι ἔμελλε 
χρύσεον ἄμφωτον. 

ἀμφικύπελλον δὲ λέγων αὐτὸ οὐδὲν ἄλλο σημαίνει ἢ 

ὅτι ἦν ἀμφίκυρτον. Σιληνὸς δὲ ἀμφικύπελλόν φησι 
τὸ μὴ ἔχον ὦτα. ἄλλοι δὲ τὴν ἀμφὶ ἀντὶ τῆς περὶ 

1 τὰ οὐ. Κ κυμβία Μεῖπ: κυλίκια ΟΕ 8. δ᾽ Οα8: τ᾽ ΟΚ 
4 ἐντρεπῆ Ο ὅ κάλους ΟΕ: οοττ. 7416. Κ 8 ἀροκλον οοτ- 
ταρύθτα 11 [οτῦ. ἀφ’ οὗ 2054 οἵ, ἘΠ. Μ. 61, 82. 90, 4 
21 μὴ ἔχον Βυβροούμτα, π6ὸ Β5Βιΐβοοτθ υἱάοίαν δύ᾽ ἔχον, οἵ. 
Αὐϊβέδυοι οσροαύϊο Εἰ. Μ. 90, 48 
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εἶναι, ἵν᾽ ἢ περίποτον, τὸ πανταχόϑεν πίνειν ἐπιτή- 
δειον. Παρϑένιος δὲ διὰ τὸ περικεχυρτῶσϑαι τὰ 

ὠτάρια" κυφὸν γὰρ εἶναι τὸ χυρτόν. ᾿Δνίκητος δὲ 

τὸ μὲν κύπελλόν φησι φιάλην εἶναι. τὸ δ᾽ ἀμφικύ- 

πελλον ὑπερφίαλον, τὸ ὑπερήφανον καὶ καλόν. εἰ μὴ 

ἄρα τὸ ποικίλον τῇ κατασχευῇ ἄλεισον ϑέλει τις ἀκούειν, 

ἔξω λειότητος ὄν. Πείσανδρος δέ φησιν (ον. ΚΙΗΚΕ]) 

Ἡρακλέα Τελαμῶνι τῆς ἐπὶ Ἴλιον στρατείας ἀριστεῖον 

ἄλεισον δοῦναι. 

2Ό. ὅτι ἐστὶ ποτήριον ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣ καὶ ΕΝΙΑΥ- 
ΤΟΣ καλούμενον. 

ΑΜΦΩΞΙΣ ξύλινον ποτήριον, ᾧ χρῆσϑαι τοὺς ἀγροί- 
χκους Φιλητᾶς φησι (ἔτ. 86 ΒΔ08), [τοὺς] ἀμέλγοντας εἰς 

αὐτὸ καὶ οὕτως πίνονταο. 

ΑΜΥΣΤΙΣ. καλεῖται μὲν οὕτω πόσις τις. ἣν ἔστιν 

ἀπνευστὶ πίνειν μὴ μύσαντα. καλοῦσι δ᾽ οὕτω καὶ 
τὰ ποτήρια. ἀφ᾽ ὧν ἔστι πιεῖν εὐμαρῶς. καὶ τὸ ῥῆμα 
δὲ ἐξημύστισε φασί, τὸ ἐφ᾽ ἕν πνεῦμα πιεῖν. ὡς ὃ 
κωμικὸς Πλάτων (684 Κ)' 

λύσας δὲ ἀργὴν στάμνον εὐώδους ποτοῦ 

ἵἴησιν εὐθὺς κύλικος εἰς κοῖλον χύτοο" 

ἔπειτ᾽ ἄκρατον κοὐ τεταργανωμένον 

ἔπινε κἀξημύστισεν. 

ἔπινον δὲ τὴν ἄμυστιν μετὰ μέλους. μεμετρημένου 

πρὸς ὠκύτητα χρόνου. ὡς ᾿“μειψίας (1 616 ΚΕ)" 

8 ᾿ἀνίκητος ϑυβρθούυχη ὅδ. Θ ποῃ οοθαμὺ 8866 οὰπὰ 
ΒΆΡΘΙΙΟΣΙ 8 10. 11 γἱάϊοῦ]θ Βᾶθο 80 δριτοπηιδύοσα οουγαρίδ, 
ΑΥΠΘμδΘᾺΒ ΠΟ8010 αὰο Βθηὐθη πὶ οΘοηθ χα γϑύψα] οσαὺ 6 ΟΠ πη ο 
αὰδ6 Υ Ρ. 198 ἃ Ἰεραηύαν 12 ἄμφωξις ΗἨδ5. 5. ν. οὐ Εἰ. Μ. 
94, 1: ἄμφωτις ΟἿ 18 τοὺς 46]. Καὶ 18 ἐξεμύστισε ΟἿ: 
ΟΟΥΤ. ϑοητν, ἔοτύ. ἐξαμυστίσαι 20 ἀργὴν οοτγαυρύαπι εὐώδη Εὶ 
28 κἀξεμύστισεν ΟἿ: οοὐν. ον Δδ40 ἴογί. {τοῦ χρόνου 

1ὅ 

2ὅ 
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αὔλει μοι μέλος" 
σὺ δ᾽ ἀδε πρὺς τήνδ᾽, ἐκπίομαι δ᾽ ἐγὼ τέως. 
αὔλει σύ, καὶ {σὺν τὴν ἄμυστιν λάμβανε. 
Β. οὐ χρὴ πόλλ᾽ ἔχειν ϑνητὸν ἄνϑρωπον, " ὅ ἀλλ᾽ ἐρᾶν καὶ κατεσϑίειν" σὺ δὲ κάρτα φείδῃ. 20. ΑΝΤΙΓΟΝΙΣ ἔκπωμα ἀπὸ τοῦ βασιλέως ᾿Αντιγόνου, ὡς ἀπὸ Σελεύχου ΣΕΛΕΥΚΙΣ καὶ ἀπὸ “Προυσίου ΤΤΡΟΥΣΙΑΣ. ΑΝΑΦΑΙΑ ἣ ϑερμοποτὶς παρὰ Κρησίν. ᾿ ἈΡΥΒΑΛΛΟΣ ποτήριον κάτωθεν εὐρύτερον, ἄνω δὲ ) συνηγμένον, ὡς τὰ συσπαστὸ βαλάντια, ἃ χαὶ αὐτὰ διὰ τὴν ὁμοιότητα ἀρυβάλλους τινὲς καλοῦσιν. Ἄφιστο- φάνης Ἱππεῦσι (1094): 
κατασπένδειν κατὰ τῆς κεφαλῆς ἀρυβάλλῳ 

ἀμβροσίαν. 
οὐ πόρρω δέ ἐστι τοῦ ἀρυστίχου ὃ ἀρύβαλλος, ἀπὸ τοῦ ἀρύτειν χαὶ βάλλειν. λέγουσι δὲ καὶ πρόχουν ἄρυ- στιν. Σοφοκλῆς ({-. 691 ἈΝ): 

κακῶς σὺ πρὸς ϑεῶν ὀλουμένη. , 
ἣ τὰς ἀρύστεις ὧδ᾽ ἔχουσ’ ἐκώμασας. 784 ἐστὶ δὲ καὶ πόλις Ἰώνων ἴζρυστις. 

ΑΡΓΎΡΙΣ εἶδος ποτηρίου, οὐ μόνον ἐξ ἀργύρου. ᾿ἀναξίλας (1 916 Κ)" 
καὶ πίνειν ἐξ ἀργυρίδων χρυσῶν. 21. ΒΑΤΙΑΚΙΟΝ, λαβρώνιος, τραγέλαφος, πρίστις, ποτηρίων ὀνόματα. Περσικὴ δὲ φιάλη ἡ βατιάκη. 

8 σὺ 50ρρ]. ΙΔ 60}05 4 86. 800111 γοῦθ8, ΟΟΥΤρύδ, ἱπθρία Το ἴθι ἀπέ; ὨτηοΥ 8601101, ϑϑηΐθηξία, Βδθο “αίαο ηνμέα ᾿αδε5 1οἿ᾽ ᾿18 ραγοογο᾽ ὅ κἀσθϑίειν γὶχ γροῖθ ὮΙ, βαβῃαϊ γουθατη "ΠΟ Τα 7 ἀπὸ προύσεου Ἐ' προυσίς ( Ε]: ΘΟΥΥ, ΘΟ, οχ ) 4τδ ἢ 8. γϑῦθδᾶ υἱχ ἰηέθργα 18 κακὴ κακῶς Μροΐῃ Ὁ ξογύ. πόσις Ιώνων ἄρυστις 2456. Π660 6χ ΒΙΡΒ11 ΤΙ μγαιθία, Ἔ, Ὁ. 484 65 οἱ 4060 6 βατιάώκη, οἵ, Τιᾶσανὰθ 865. ΑΡΠ4]. 211 
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᾿4λεξάνδρου δὲ τοῦ βασιλέως ἐν ταῖς Ἐπιστολαῖς ταῖς 

πρὸς τοὺς ἐν τῇ ᾿4σίᾳ σατράπας φέρεταί τις ἐπιστολὴ 
ἐν ἡ ταῦτα γέγραπται" ᾿βατιάκαι ἀργυραῖ κατάχρυσοι 

τρεῖς. κόνδυα ἀργυρᾶ ροϑ΄᾿ τούτων ἐπίχρυσα λγ΄. τισι- 

ν γίτης ἀργυροῦς εἷς. μύστροι ἀργυροῖ κατάχρυσοι λβ΄. ὃ 

λαγυνοϑήκη ἀργυρᾶ μία. οἰνοφόρον βαρβαρικὸν ἀργυ- 

θροῦν ποικίλον ἕν. ἄλλα ποτήρια παντοδαπὰ μικρὰ κχϑ'. 

[ἄλλα ποτήρια μικρά] ῥυτὰ καὶ βατιάκαι Δυκιουργεῖς 

ἐπίχρυσοι καὶ ϑυμιατήρια καὶ τρυβλία. 

ΒΗΣΣΑ ποτήριον παρ᾽ ᾿4λεξανδρεῦσι πλατύτερον ἔκ 10 
τῶν κάτω μερῶν. ἐστενωμένον ἄνωϑεν. 

28. ΒΑΥΚΑΛΙΣ. ἐν ᾿Δλεξανδρείᾳ καὶ αὕτη, ὡς Σώ- 

πατρος ὃ παρῷδός" 

βαυκαλὶς ἡ τετράκυκλος. 

καὶ πάλιν" : 1ὅ 

νᾶμα μελισσῶν ἡδὺ μὲν ὄρϑρου 
καταβαυκαλίσαι τοῖς ὑπὸ πολλῆς 

κραιπαλοβόσκου δίψης κατόχοις. 

κατασκευάξουσι δέ, φησίν, οἱ ἐν ᾿Δ4λεξανδρείᾳ τὴν 

ὕαλον μεταρρυϑμίζοντες πολλαῖς καὶ ποικίλαις ἰδέαις 30 

ποτηρίων, παντὸς τοῦ πανταχόϑεν κατακομιξομένου 

κεράμου τὴν ἰδέαν μιμούμενοι. “ύσιππον τὸν ἀνδριαν- 

τοποιόν φασι Κασάνδρῳ χαριζόμενον, ὅτε συνῴκισε 

τὴν Κασάνδρειαν, φιλοδοξοῦντι καὶ βουλομένῳ ἴδιόν 

1564. Υἱχ ΑἸΟΧδμαΥ 8606 Θρίϑίαϊο, 86 6χ θριβϑύυ!ασϊο α6-- 
ΒΌΤΩΡὑα, ΑἼΟ ΤΘΡῚΒ δα βαίγαρδβ, βαύσαρδυατη δα τορι θρἰϑύα]δθ 

ἰς 

οοΟἸ]θοῖδθ δγαπῦ, οἵ. βαρτῶ ὁ. 17 8 βάτια καὶ ΟἿ: ΟΟΥΥ. 
ΜὰβΒ 6 λαχανοϑήκη ΟΕ: οοὐγ. Κα 6. 7 οἰνοφόρον --- ποικίλον 
ἕν ξοτὺ. Θχρ!τοαύῦϊο γοσῶθῈ}} τισιγίτης (ν. 4. δ) 8 ᾿ποϊυβ88, 46]. 
ὙΥ 1] Β1Ὼ βατέα (βασία Ο) καὶ ΟἿ: οοὐν, Καὶ λυκιουργοὶ ΟἿ: 
ΟΟΥΥ. ΚΟΏ 10 βῆσα Θχρτγοβδῖμα Εαϑύ. 1406, 16, βησίον Ἠθ5, 
Του. βησία, οἵ, 46. ῬΙΌΥΑΙΙ πύτηθτο 110. ἃ βρομιάδες 14 τετρα- 
μότυλος Μοίῃ 17 πολλοῖς ἘὮ 920 πολλαῖς καὶ ποικίλαις 
Νῦοῖς; πολλάκις πολλαῖς ΟἿ 
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τινα εὑρέσϑαι κέραμον διὰ τὸ πολὺν ἐξάγεσθαι τὸν 
“Μενδαῖον οἶνον ἐκ τῆς πόλεως, φιλοτιμηϑῆναι καὶ 
πολλὰ καὶ παντοδαπὰ γένη παραϑέμενον κεραμίων ἐξ 
ἑκάστου ἀποπλασάμενον ἴδιον ποιῆσαι πλάσμα. 

δ 29. ΒΙΚΟΣ. Ξενοφῶν ᾿ἀναβάσεως πρώτῳ (ο. 9, 35)" ἃ 
“Κῦρος ἔπεμπε βίκους οἴνου ἡμιδεεῖς.᾽ ἐστὶ δὲ φιαλῶ- 
δὲς ποτήριον κατὰ τὸν Παριανὸν Πολυδεύκην. 

ΒΟΜΒΥΛΙΟΣ, ϑηρέκλειον Ῥοδιακόν, οὗ περὶ τῆς ἰδέας 
“Σωκράτης φησίν" “οἵ μὲν ἐκ φιάλης πίνοντες ὅσον 

0 ϑέλουσι τάχιστ᾽ ἀπαλλαγήσονται, οἵ δ᾽ ἐκ βομβυλιοῦ 
κατὰ μικρὸν στάξοντος.. .᾽ ἐστὶ δὲ καὶ ξῶόν τι. 

ΒΡΟΜΙΑΔΕΣ, ἔκπωμα ὅμοιον τοῖς μακροτέροις τῶν 
σκύφων. 

80. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ ΕΚΊΤΩΜΑ τὸ γράμματα ἔχον ἐχκε- 
ὅ χαραγμένα. Ζλεξις (1 391 ΕΚ)" 

14 
τὴν ὄψιν εἴπω τοῦ ποτηρίου γέ δοι 
πρώτιστον. ἦν γὰρ στρογγύλον, μικρὸν πάνυ, 468 
παλαιόν, ὦτα συντεϑλασμένον σφόδρα. 8 

0 ἔχον κύχλῳ τε γράμματ᾽. Β. ἄρά γ᾽ ἕνδεκα 
ὅ χρυσᾶ “Ζιὸς σωτῆρος᾽; Α. οὐκ ἄλλου μὲν οὖν. 

τοιοῦτον εἴδομεν ποτήριον γραμματικὸν ἀνακείμενον 
ἐν Καπύῃ τῆς Καμπανίας τῇ ᾿Δἀρτέμιδι. ἀργυροῦν, ἐκ 
τῶν Ὁμηρικῶν ἐπῶν κατεσκευασμένον καὶ ἐντετυπωμένα 
ἔχον τὰ ἔπη χρυσοῖς γράμμασιν, ὡς τὸ Νέστορος ὄν. 

8 παραϑεμένου ὙΥ1]δγα κεραμείων ΟἿ: οοΥν. Ξονν 4 ἴδια ΒΌΡΘΥΒΟΥ, ον ΟἿ 9 φησίν, 1. 6. ἴχπ Απ βίῃ ηΐβ Ρτοίτϑρίϊοο, αὖ νἱαϊύ Ηρ, οἵ, Ῥο]], 10, 68 11 στάξζοντες ΟἿ: οΟΥΥ. Κορρίθιβ, οἵ, Ἠ68. 5. βομβυλιός 15 βρομιάς ποη ποτηθη βθᾷ ΔαἸθοἰσατη ροθύϊοστα ροΘα]1 γι θὲ 6586 17 σοι ϑοῆνμ: σου 18 ἃ γοῦ. στρογγύλον τυγϑαβ ἱποῖρὶῦ οοῦθοχ αὶ 4 ἐν. τετυπωμένον Α: οοὐγ. Μυβ, οὗ, ρ. 489 Ὁ 
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᾿χαιὸς δ᾽ ὃ τραγικὸς ἐν Ὀμφάλῃ καὶ αὐτὸς περὶ 

γραμματικοῦ ποτηρίου ποιεῖ τοὺς Σατύρους τάδε λέ- 

γοντὰας (ἔν. 88 Ν)" 

ἔ ὁ δὲ σκύφος μὲ τοῦ ϑεοῦ καλεῖ πάλαι 

τὸ γράμμα φαίνων, δέλτ᾽, ἰῶτα καὶ τρίτον δ 

οὗ, νῦ τό τ᾽ πάρεστι, κοὐκ ἀπουσίαν 
ἐκ τοὐπέκεινα σὰν τό τ᾽’ οὗ κηρύσσετον. 

ἐν τούτοις λείπει τὸ ὖ στοιχεῖον, ἐπεὶ πάντες οἱ ἀρχαῖοι 

τῷ οὗ ἀπεχρῶντο οὐ μόνον ἐφ᾽ ἧς νῦν τάττεται δυνά- 
ἀθτμεξως, ἀλλὰ καὶ ὅτε τὴν δίφϑογγον ἔδει σημαίνειν διὰ τὸ 

τοῦ οὗ μόνου γράφουσι. παραπλησίως δὲ καὶ τὸ εἶ γρά- 
φουσιν καὶ ὅταν καϑ' αὑτὸ μόνον ἐχφωνῆται καὶ ὅταν 

συξευγνυμένου τοῦ ἰῶτα. κἀν τοῖς προχειμένοις οὖν 

οἱ Σάτυροι τοῦ Διονύσου τὴν τελευταίαν συλλαβὴν διὰ 

τοῦ οὗ μόνου ὡς βραχέος ἐγκεχαραγμένου ἐδήλωσαν 18 

ὅτι συνυπακούεσϑαι δεῖ καὶ τὸ , ἵν᾿ ἦ Διονύσου. τὸ 
δὲ σὰν ἀντὶ τοῦ σίγμα Ζωρικῶς εἰρήκασιν. οἱ γὰρ 

μουσικοί, καϑάπερ πολλάκις ᾿Δριστόξενός φησι. τὸ 

σίγμα λέγειν παρῃτοῦντο διὰ τὸ σχληρόστομον εἶναι 

Ὁ καὶ ἀνεπιτήδειον αὐλῷ" τὸ δὲ ῥῶ διὰ τὸ εὔκολον πολ- 20 
λάκις παραλαμβάνουσι. καὶ τοὺς ἵππους τοὺς τὸ ( 

ἐγκεχαραγμένον ἔχοντας δαμφόρας καλοῦσιν. ᾿4ριστο- 

φάνης Νεφέλαις (422)" 

οὔτ᾽ αὐτὸς οὔϑ᾽ ὁ ξύγιος οὔϑ᾽ ὃ σαμφόρας. 
καὶ Πίνδαρος δέ φησι (ἔν. 19 ΒΞ. 26 

πρὶν μὲν ἧρπε σχοινοτένειά τ᾽ ἀοιδὰ 
χαὶ τὸ σὰν κίβδηλον ἀπὸ στομάτων. 

ὅ φαῖνον Ἀ: ὁοΥγ. ΤοαῦΡ 6 οὗ ΡοΙδ: ὦ ἃ τότ᾽ ὃ Τουρ: 
ιν κοὐκ ἀπουσίαν τϑοοῖθ 1. 6. καὶ τὴν ἑαυτῶν παρου- 

σίαν 9 τὸ ου Δ: οουτ. ΚΕ 10 δίφϑογγον διασημαίνει Α: 
οοΥν. ὙΝΊ τα 12 ὅταν καὶ καϑ' Α: ἔγζάμβροβ. Καὶ 1ὅ οὗ 
Κ:ΟΑ 20 τὸ δὲ οὶ Α: οοΥγ. Εὶ 
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μνημονεύει δὲ τοῦ γραμματικοῦ ἐχπώματος ὡς οὕτως καλουμένου Εὔβουλος ἐν Νεοττίδι οὕτως (Π 188 ΚΕ): 
μισῶ κάκιστον γραμματικὸν ἔκπωμ᾽ ἀεί. 
ἀτὰρ ὡς ὅμοιον οὑμὸς υἱὸς ὥχετο 
ἔχων φιάλιον τῶδε. Β. πολλὰ γίνεται 
ὅμοια. 

91. ῬΥΆΜΔΝΑΣ. Φιλητᾶς ἐν ἀτάκτοις (ξ᾿. 41 Β80Ἐ) “Μεγαρέας οὕτω φησὶ καλεῖν τὰ ποτήρια. γυάλας. Π αρ- ϑένιος δ᾽ ὁ τοῦ Διονυσίου ἐν α’ περὶ τῶν παρὰ τοῖς ἱστορικοῖς “έξεων ζητουμένων φησί: ἱγυάλας ποτηρίου εἶδος, ὡς Μαρσύας γράφει ὃ ἱερεὺς τοῦ “Ἡρακλέους οὕτως (βον. ΑἹ. Μ. ». 45)" “ὅταν εἰσίῃ ὃ βασιλεὺς εἰς τὴν πόλιν, ὑπαντᾶν οἴνου πλήρη γυάλαν ἔχοντά τινα, τὸν δὲ λαβόντα σπένδειν" 
952. ΔΕΙΝΟΣ. [ὅτι καὶ τοῦτο ποτηρίου ὄνομα] Ζῖιο- νύσιος ὃ Σινωπεὺς ἐν Σρξούσῃ καταλέγων ὀνόματα ποτηρίων μνημονεύει, καὶ τούτου λέγων οὕτως (1 431 Κ)" 
ὅσα δ᾽ ἐστὶν εἴδη ϑηρικλείων τῶν καλῶν, 
γύναι δικότυλοι. τρικότυλοι, δεῖνος μέγας 
χωφῶν μετρητήν, κυμβίον, σκύφοι. ῥυτά' 
Β. ποτήρι’ ἡ γραῦς, ἄλλο δ᾽ οὐδὲ ἕν βλέπει. 

Κλεάνϑης δ᾽ ὃ φιλόσοφος ἐν τῷ περὶ Μεταλήψεως ἀπὸ τῶν κατασκευασόντων φησὺν ὀνομασϑῆναι τήν τὲ Θηρίχλειον κύλικα καὶ τὴν Ζ,εινιάδα. Σέλευκος δ᾽ 

35 κάκιστα ΠΟΌΥ ὅ 810 ἀἰβίίηχι! (Οὐ 7 γυάλας ϑοῃν: γύαλα Α (περὶ γυλης Ἰθοτατα8) γυάλα Ε,, γυλλάς Ἠ68. οὐ φιλί. τας ἡ 121. 6, τὸχ Μαδοθάομυχη, οἵ, Η88. 5, ν. γυάκας; οοἰθεαχα Ὅοη Μδγβγδτη βδοθγάοξοιη βαΐθθ6 5οά Θύτη αἱ] ΥΕΡῚ ΟὈνίδιη 8510 ΟΠ]. Ὑ 1] Δ Τα 18 συναντᾶν Α: οοΥΥ. Καὶ 1ὅ 1πο]ι188. 416]. Ὠὶ 19 γύναι οοτγαρίατα, κοτύλαι Μοὶτ. Ιερθ δῆνος 21 Β. ααᾶ. Μεΐη 24 οἵ, Ἠδ65. 5. “Ζεινιάδες, ογγανγιῦ Αἰ ΠΘπαθαβ Βῖγ 6 ἴρ88 ΟἸθδμίη 65, οὗ, ρ. 4710 
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εἰπὼν ἐχπώματος εἶναι γένος τὸν δεῖνον παρατίϑεται 

ΖΣτράττιδος ἐκ Μηδείας (1 130 Κ)᾽ 

οἶσϑ’ ᾧ προσέοικεν, ὦ Κρέων, τὸ βρέγμα σου; 
ἐγώδα" δείνῳ περὶ κάτω τετραμμένῳ. 

᾿ρχέδικος δ᾽ ἐν Διαμαρτάνοντι παράγων οἰκέτην ὅ 
τινὰ περὶ ἑταιρίδων διαλεγόμενόν φησι (11 216 Κ)" 

Νικοστράτην τιν᾽ ἤγαγον πρῴην σφόδρα 

γρυπήν. Σκοτοδίνην ἐπικαλουμένην,. ὅτι 
᾿ δεῖνόν ποτ᾽ ἦρεν ἀργυροῦν ἐν τῷ σκότῳ. 

Β. δεῖνον καὶ δεινόν. ὦ ϑεοί. ΤΣ. 

ἐστὶ καὶ γένος ὀρχήσεως, ὡς ᾿4πολλοφάνης ἐν Ζ1α- 

λίδι (1 τ91 Κ) παρίστησιν" 

οὑτοσὶ δεῖνος τι δεινος καὶ καλαϑίσκος οὑτοσί. 

Τελέσιλλα δὲ ἡ ᾿Ζργεία (ἔν. τ Β5) καὶ τὴν ἅλω καλεῖ 
δῖνον. Κυρηναῖοι δὲ τὸν ποδονιπτῆρα δεῖνον ὀνομά- 1ὅ 

ξουσιν. ὡς Φιλητᾶς φησιν ἐν ᾿Ατάκτοις (ἴν. 42). 

408 89. ΔΕΙΤΑΣΤΡΟΝ. Σιληνὸς χαὶ Κλείταρχος ἐν 

Γλώσσαις παρὰ Κλειτορίοις τὰ ποτήρια καλεῖσϑαι. 

᾿Δντίμαχος δ᾽ ὃ Κολοφώνιος ἐν πέμπτῳ Θηβαίδος 

φησί ({ν. 10 Κ)" 20 

πάντα μάλ᾽ ὅσσ᾽ ἄδρηστος ἐποιχομένους ἐκέλευσε 

ῥδεξέμεν" ἐν μὲν ὕδωρ. ἐν δ᾽ ἀσκηϑὲς μέλι χεῦαν 

ἀργυρέῳ κρητῆρι. περιφραδέως κερόωντες" 

νώμησαν δὲ δέπαστρα ϑοῶς βασιλεῦσιν ᾿Ζχαιῶν 

41. δίνῳ περικατῶ τετραμμεινῶ ἃ 8 σκοτοιδεινὴην Α 
σκοτοδίνην ΒΌΡΟΥΒΟΥ. εν ΠΕ 91. δῖνον 10 καὶ δεινόν οτη. 
τὴ, σοῦῦῳ οογγαρία 18 δῖνός γε δεινὸς Ἠθγτη, αποά ποπ 
Βυϊβοιῦ καλαιϑίισκος Δ, οἵ, Ηδ65. 8.0 1 δεῖνον Α δῖῦνον 
ΒΌΡΘΥΒΟΥ, εἰ Εἰ κυριναῖοι ΔΑ: οοΥΥ. Ἐ 16 φιλίστας ΑΚ ἐν 
ἀττικοῖς Δ: ΘΟΥΥ. ΒΟΏ 22 ῥέξαιμεν Δ: οοὐγ. Μὰ8υ χεῦε Α: 
ΟΟΥΥ. ΒΟΠΘΙ]ΘΉΡΟΥΡ' 
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ὅ ἐνσχερὼ ἑστηῶσι, καὶ ἐς λοιβὴν χέον εἶϑαρ 
χρυσείῃ προχόῳ. 

καὶ πάλιν (ἔν. 158)" 
Ὀ ἄλλοι δὲ κρητῆρα πανάργυρον ἠδὲ δέπαστρα 

ὅ. οἰσόντων χρύσεια, τά τ᾽ ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι 
κείαται. 

κἀν τοῖς ἑξῆς δέ φησι (ἔν. 17)" 
καὶ χρύσεια δέπαστρα καὶ ἀσκηϑέος κελέβειον 
ἔμπλειον μέλιτος, τό ῥά οἵ προφερέστερον εἴη. ) 94. ΔΑΚΤΎΛΩΤΟΝ ἔκπωμα οὕτως καλούμενον παρὰ ς Ἴωνι ἐν ᾿Ζγαμέμνονι (1 Ν)" 
οἴσῃ δὲ δῶρον ἄξιον δραμήματος 
ἔχπωμα δακτυλωτόν, ἄχραντον πυρί, 
Πελίου μὲν ἄϑλον, Κάστορος δ᾽ ἔργον ποδῶν. Ἐπιγένης μὲν οὖν ἀκούει τὺ ἄμφωτον ποτήριον, εἰς ὃ οἷόν τε τοὺς δακτύλους διείρειν ἑκατέρωϑεν' ἄλλοι δὲ τὸ ἐν κύκλῳ τύπους ἔχον οἷον δακτύλους, ἢ τὸ ἔχον ἐξοχὰς οἷα τὰ Σιδώνια ποτήρια, ἢ τὸ λεῖον. ἄχραντον δὲ πυρὶ παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (Ψ 361)" ᾿“ἄπυρον κατέϑηκε ἃ λέβητα, τὸ ἐπιτήδειον εἰς ψυχρῶν ὑδάτων ὑποδοχὴν ἢ τὸ πρὸς ψυχροποσίαν εὔϑετον. τινὲς δὲ τὸ κέρας. περὶ δὲ τὴν Μολοσσίδα οἵ βόες ὑπερφυῆ ἱστοροῦνται κέρατα ἔχειν. περὶ ὧν τῆς κατασκευῆς Θεύπομπος ἵστορεῖ (ἨΘῚ 286). ἐξ ὧν πιϑανὸν καὶ αὐτὸν ἐσχη- κέναι. πλησίον δὲ τῆς Μολοσσίας ἡ Ἰωλκός, ἐν ἧ ὁ 

1 ἔνχερωσ Α: Ο6ΟΥΥ. ΤΏ ΘΟΠ5 ἑστιῶσι Α: οοτν. δ 4 ἄλλος ἘΠ  ΟΥΤ, ΘΟΒΘΙ]ΘηΡοτρ 8 ἀσκηϑὲς Α: οοὐτ. Κ καὶ λέβειον Δ: οΟΥΥ, Μὰ3Ὁ 9 προφερέστατον 5101] 19 οἴσει Μαρ: οἷσι Α (4 μὲν Οβδπη: μέγ᾽ ΑἘΠ 16 ἐπιμένης ΑἘ: οοΥτ. Ε ΒΌΡΘΥΒΟΥ (6 διαιρεῖν Α: 6ΟΥΥ. ΒΕ, ᾧ οἵ δάκτυλοι ἐνείροντο Ηδ65. 8. γ, 868 Ἔ 1, Ε΄ 18 σιδενια Δ: Ἰορϑραΐαν Σιδόνια ὁ Μαυβανὶ διπδπᾶ Ὁ τὸν ἐπιτήδειον ΑῈ: οογτ, ΒΟΜ τ 24 καὶ καστον ὙΥΊ]ΆΤα 
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ἐπὶ Πελίᾳ ἀγὼν ἐτέϑη. ᾿βέλτιον δὲ λέγειν. φησὶν ὃ 
“Δέδυμος ἐν τῷ τοῦ δράματος ἐξηγητικῷ (φ. 89 ϑομπη), 

ὅτι παρήκουσεν Ὁμήρου λέγοντος (Φ 910)" 
πέμπτῳ δ᾽ ἀμφίϑετον φιάλην ἀπύρωτον ἔϑηκεν. 

6 ἔδοξε γὰρ ἔχπωμα εἶναι" ἐστὶ δὲ χαλκίον ἐκπέταλον 
λεβητῶδες. ἐπιτηδείως ἔχον πρὸς ὑδάτων ψυχρῶν ὑπο- 

δοχάς. δακτυλωτὸν δ᾽ οἷον κύκλῳ τὴν φιάλην κοιλό- 

τητας ἔχουσαν ἔνδοϑεν οἷον δακτύλων, ἢ ἐπεὶ περιείλη- 

πται τοῖς τῶν πινόντων δακτύλοις. τινὲς δὲ ἀπύρωτον 

φιάλην τὸ κέρας" οὐ γὰρ γίνεται διὰ πυρός. λέγοι δ᾽ 

ἂν ἴσως κατὰ μεταφορὰν ἔκπωμα τὴν φιάλην. Φιλή- 

ἔμων δ᾽ ἐν τοῖς ᾿ἀττικοῖς Ὀνόμασιν ἢ Γλώτταις προϑεὶς 

καλπίς φησι “δακτυλωτὸν ἔκπωμα καὶ τὸ ἄμφωτον. 

εἰς ὅ ἐστιν οἷόν τε τοὺς δακτύλους ἕκατέρωϑεν διείρειν. 

οὗ δὲ τὸ ἔχον κύκλῳ δακτυλοειδεῖς τύπους τινάς. 

ϑῦ. ἘΕΛΕΦΑΣ. οὕτως ἐκαλεῖτο ποτήριόν τι. ὡς 4α- 

μόξενός φησιν ἐν Αὑτὸν πενϑοῦντι (Π1 848 Κ)᾽ 

εἰ δ᾽ οὐχ ἱκανόν σοι. τὸν ἐλέφανϑ' ἥκει φέρων 

ὁ παῖς. Β. τί δ᾽ ἐστὶ τοῦτο, πρὸς ϑεῶν; Α. δυτὸν 

409 δέώικρουνον ἡλίκον τι τρεῖς χωρεῖν χοᾶς. 

'Ἄλκωνος ἔργον. προὔπιεν δέ μοί ποτε 

ὅ ἐν Κυψέλοις ᾿4δαῖοο. 

μνημονεύξδι τοῦ ποτηρίου τούτου καὶ ᾿Ἐπίνικος ἐν 

Ὑποβαλλομέναις. οὗ τὸ μαρτύριον παρέξομαι ἐν τῷ 
περὶ τοῦ ῥυτοῦ λόγῳ (. 491). 

80. ΕΦΗΒΟΣ. τὸ καλούμενον ποτήριον ἐμβασικοίταν 

οὕτως φησὶ καλεῖσϑαι Φιλήμων ὁ ᾿4ϑηναῖος ἐν τῷ 

ὅ χαλκεῖον Α : οοΥν, ΜοΙη ἴ. 8 κοιλότητα ἈΠ: ΟΘΟΥΥ. 
Επαθὺ. 1800, 1 8 ἢ ἐπὶ Α: σοΥγ. Εἰ, ἔπτη ἔξοχ. περιληπτὸς 
14 διαιρεῖν ΑΙ: οοΥγ. Οδ8 18 ἥξει Μοΐη 20 χωροῦν ΑΕ: 
ΘΟΥΡ, Οὐτθθ8 26 ἐνβασικοίταν Α: οουν. Εὶ 
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περὶ ᾿Δττικῶν Ὀνομάτων ἢ Γλωδσσῶν. Στέφανος δ᾽ 
ὃ κωμικὸς ἐν Φιλολάκωνί φηδι (11 860 Κ)᾽ 

τούτῳ προέπιεν ὁ βασιλεὺς κώμην τινά. 

Β. καινόν τι τοῦτο γέγονε νῦν ποτήριον; 

“4. κώμη μὲν οὖν τίς ἐστι περὶ τὴν Θουρίαν. 

Β. εἰς τὰς Ῥοδιακὰς ὅλος ἀπηνέχϑην ἐγὼ 

ὅ καὶ τοὺς ἐφήβους. Σωσία. τοὺς δυσχερεῖς. 

91. ΗἩΔΥΤΤΟΤΊΙΔΕΣ. ταύτας φησὶν ὁ Σάμιος “υγκεὺς 

“Ροδίους ἀντιδημιουργήσασϑαι πρὸς τὰς ᾿'άϑήνησι ϑηρι- 

κχλείους. ᾿4ϑηναίων μὲν αὐτὰς τοῖς πλουσίοις διὰ τὰ 

βάρη χαλκευσαμένων τὸν ῥυϑμὸν τοῦτον, ᾿Ροδίων δὲ 
διὰ τὴν ἐλαφρότητα τῶν ποτηρίων καὶ τοῖς πένησι 

τοῦ καλλωπισμοῦ τούτου μεταδιδόντων. μνημονεύει δ᾽ 

αὐτῶν καὶ ᾿Ἐπιγένης ἐν Ἡρωίνῃ διὰ τούτων (1 411 Κ)᾽ 

ψυχτῆρα. κύαϑον. κυμβία. ῥυτὰ τέτταρα, 

ἡδυποτίδας τρεῖς. ἡϑιμὸν ἀργυροῦν. 

“Σῆμος δ᾽ ἐν πέμπτῃ Ζ}ηλιάδος (Ἠ ΟΤΥ͂ 494) ἀνακεῖσϑαί 

φησιν ἐν Ζήλῳ χρυσῆν ἡδυποτίδα ᾿Εχενίκης ἐπιχωρίας 

γυναικός, ἧς μνημονεύει καὶ ἐν τῇ η΄. Κρατῖνος δ᾽ 

ὁ νεώτερός φηδι (1 298 Κ)" 

παρ᾽ ᾿Δρχεφῶντος ἡδυποτίδας δώδεκα. 

58. ΠΡΑΚΛΕΙΟΝ. Πείσανδρος ἐν δευτέρῳ Ηρακλείας 
((.. ὅ Κἢ) τὸ δέπας ἐν ᾧ διέπλευσεν ὁ Ἡρακλῆς τὸν Ὡκεα- 

νὸν εἶναι μέν φησιν Ἡλίου, λαβεῖν δ᾽ αὐτὸ παρ᾽ Ὠκε- 
'ανοῦ τὸν Ἡρακλέα. μήποτε δὲ ἐπεὶ μεγάλοις ἔχαιρε 

ποτηρίοις ὁ ἥρως, διὰ τὸ μέγεϑος παίζοντες οἵ ποιηταὶ 

4 τι νῦν τοῦτο γέγονε νῦν ἈΑ: ΟΟΥΥ. ἴδιο 6 τὰς δ᾽ οδια- 
χοὸς Ἀ: ΟΟΥΥ. Αἀδτηὰ8  δυσχερις Α: ΟΟΥΥ. (δ5 10 μὲν 
αὐτοῖς πλουσίως ΑΙ: ΟΟΥΥ. Μὰ8 16 ψυκτήρια Α: οοτῖ. Ῥ. ὅ02 8 
18 οἵ, {ὖ, 1) 6115 ἀραὰ Ὀϊθηροτρ. 571}. 867,7 21 ἡδυπότια 
ΑΔ: σοΥτ, ΜΒ (γ6] ἡδυποτίδες) 424. δῦ παρ᾽ ὠκεανὸν (ὠκεανοῦ 
Μτ5) ἡραπλέα Α: σου. Καὶ 
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καὶ συγγραφεῖς πλεῖν αὐτὸν ἐν ποτηρίῳ ἐμυϑολόγησαν. 

Πανύασις δ᾽ ἐν πρώτῳ Ἡρακλείας (ἕ. 1 Κὶ) παρὰ 
Νηρέως φησὶ τὴν τοῦ Ἡλίου φιάλην κομίσασϑαι τὸν 

Ἡρακλέα καὶ διαπλεῦσαι εἰς ᾿Ερύϑειαν. ὅτι δὲ εἷς ἦν 
6 ὁ Ἡρακλῆς τῶν πλεῖστον πινόντων προείπομεν. ὅτι δὲ ὅ 

καὶ ὃ Ἥλιος ἐπὶ ποτηρίου διεκομίζετο ἐπὶ τὴν δύσιν 

Στησίχορος μὲν οὕτως φησίν (ἔν. 8 Β)" 

ὦμος δ᾽ Ὑπεριονίδας δέπας ἐσκατέβαινε 

χρύσεον, ὄφρα δι’ Θχεανοῖο περάσας 

ἀφίκοιϑ᾽ ἱερᾶς ποτὶ βένϑεα νυκτὸς ἐρεμνᾶς 10. 

ποτὶ ματέρα κουριδίαν τ᾽ ἄλοχον πάιδάς τε φίλους. 

Ε δ ὃ δ᾽ ἐς ἄλσος ἔβα δάφναισι κατάσκιον ποσὶν πάις ΖΊιός. 
καὶ ᾿ἀντέίέμαχος δ᾽ οὑτωσὶ λέγει (ἔν. 4 Β)" 

τότε δὴ χρυσέῳ ἐν δέπαι 
᾿Πέλιον πόμπευεν ἀγακλυμένη Ἐρύϑεια. 15] 

καὶ Αἰσχύλος ἐν Ἡλιάσιν ((τ. 69 Ν)" 

ἔνϑ'᾽᾽ ἐπὶ δυσμαῖς 
ἰόσου πατρὺς ἩΗφαιστοτευχὲς 
δέπας. ἐν τῷ διαβάλλει 

πολὺν οἰδματόεντα {πόντου 40} 

φέρει δρόμου πόρον οὐὔϑεις. 

μελανίππου προφυγὼν 

ἱερᾶς νυχτὸς ἀμολγόν. 

99, Μίμνερμος δὲ Ναννοῖ ἐν εὐνῇ φησι χρυσῇ κατ 

«Ἰοεσχκευασμένῃ πρὸς τὴν χρείαν ταύτην ὑπὸ Ἡφαίστου “5 

σι 

2 ἐν τετάρτῳ απο, ἐν ια΄ δια 8 ἅλιος δ᾽ Α: 
οοΥν, Καὶ 10 ἀφίκηϑ' Α: οοὐΥ. ΒΙοιηΒ6]4 11 παῖδάς Α: 
οοΥγ. Ἠο]βίθῃ 12 παῖς Α: οοὐγ. ΒΙοπ 14 χρυσέῳ Οδ85 
(χρυσείῳ): εὐχρεωι Δ 1 πομπει Α: οοΥτ. ον 17. 18 γϑυθδ 
οοὐσαρία 20 πόντου ΒΌΡΡ]Ι. ὦ 21 φέρει δρόμου οογγαρύαμ, 
Ἰαΐοῦ αϊθούναμη ψοὶαῦ φαιδροδρόμου οὐϑεις οοΥγαρύαμα 
24 δ᾽ ἔναννοι Δ: οο17. Μρίῃ 
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τὸν Ἥλιον καϑεύδοντα περαιοῦσϑαι πρὸς τὰς ἀνατολάς, 

αἰνισσόμενος τὸ κοῖλον τοῦ ποτηρίου. λέγει δ᾽ οὕτως 

(ὑ. 12 ΒΌ): 

Ἠέλιος μὲν γὰρ ἔλαχεν πόνον ἤματα πάντα. 

οὐδέ ποτ᾽ ἄμπαυσις γίνεται οὐδεμία, 
ἵπποισίν τε καὶ αὐτῷ, ἐπὴν ῥοδοδάκτυλος ᾿Ηὼς 

ὠκεανὸν προλιποῦσδ᾽ οὐρανὸν εἰσαναβῇ᾽" 

τὸν μὲν γὰρ διὰ κῦμα φέρει πολυήρατος εὐνή., 

ποικίλη Ἡφαίστου χερσὶν ἐληλαμένη 

χρυσοῦ τιμήεντος. ὑπόπτερος. ἄκρον ἐφ᾽ ὕδωρ 

εὕδονϑ᾽ ἁρπαλέως χώρου ἀφ᾽ Ἑσπερίδων 
γαῖαν ἐς Αἰὐἰϑιόπων, ἵνα δὴ ϑοὸν ἅρμα καὶ ἵπποι 

10 ἕοστᾶσ᾽, ὄφρ᾽ ᾿Ηὼς ἠριγένεια μόλῃ. 
ἔνϑ᾽ ἐπέβη ἑτέρων ὀχέων Ὑπερίονος υἱός. 

Θεόλυτος δ᾽ ἐν δευτέρῳ Ὥρων (ΒΗΘ ΤΥ 516) ἐπὶ λέ- 

βητός φησιν αὐτὸν διαπλεῦσαι. τοῦτο πρώτου εἰπόντος 

τοῦ τὴν Τιτανομαχίαν ποιήσαντος (ρ. 812 Κι). Φερδ8- 

κύδης δ᾽ ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ᾿Ιστοριῶν προειπὼν περὶ 
τοῦ Ὠκεανοῦ ἐπιφέρει ((ἫΟΘ 80)" ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς ἔλ- 
κεται ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ τόξον ὧς βαλῶν, καὶ ὁ Ἥλιος παύ- 

δασϑαι κελεύει. ὃ δὲ δείσας παύεται. Ἥλιος δὲ ἀντὶ 
τούτου δίδωσιν αὐτῷ τὸ δέπας τὸ χρύσεον, ὃ αὐτὸν 

ἐφόρει σὺν ταῖς ἵπποις, ἐπὴν δύνῃ. διὰ τοῦ Ἰϑχεανοῦ 

τὴν νύκτα πρὸς ἑξῴην, ἵν᾽ ἀνίσχει [ὃ ἥλιος]. ἔπειτα πο- 

ρεύεται Ἡρακλῆς ἐν τῷ δέπαι τούτῳ ἐς τὴν ᾿Βρύϑειαν. 
καὶ ὅτε δὲ ἦν ἐν τῷ πελάγει, ᾿Ὡὡκεανὸς πειρώμενος αὐτοῦ 

[}} 

4 πόνον ἔλλαχεν ἤδττα 9 ποικίλη Κα: κοίλη ΑῈΣ 10 ὑπόπτε- 
ρον Ἀ: 6ΟΥΥ. ἤθγῃθ 11 εὔδονθ᾽ Μαβ: εὔδονθ᾽ ὁϑ᾽ Α γοροῦ 
Α: οοΥ. Μα8 12 ἵν’ ἀληϑοον Α: οοΥΥῇ. Μοὶ 20 βαλὸν Α: 
ὁουγ. α8Β 20, 21 καὶ ὁ Ἥλιος δείσας παυσ. κεῖ., ὃ δὲ παύεται 
γτϑοῦθ ορίῃμου Ὑγ11ὰὰ 22 αὐτὸν ς: αὐτὸς α 24 ἕξῴην, ἵν᾿ Κ: 
ἕω ἤ νυν σἸοβδάτα (61, Καὶ 
ΑΗ Ἐσ9 ΠῚ. 
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κυμαίνει τὸ δέπας φανταζόμενος. ὃ δὲ τοξεύειν αὐτὸν 

μέλλει, καὶ αὐτὸν δείσας ϑὡχκεανὸς παύσασϑαι κελεύει." 

40. ΗΘΑΝΙΟΝ. Ἑλλάνικος ἐν Αἰγυπτιακοῖς οὕτως 

γράφει (([Ἠ6 1 66)" ᾿4ἰγυπτίων ἐν τοῖς οἴκοις κεῖται 

φιάλη χαλκῆ καὶ κύαϑος χαλκοῦς καὶ ἠϑάνιον χάλκεον." ὅ 
ἩΜΙΤΟΜΟΣ ἔκπωμά τι παρ᾽ ᾿Αττικοῖς ἀπὸ τοῦ σχή- 

ματος ὀνομασϑέν, φησὶν Πάμφιλος ἐν Γλώσσαις. 

6 41. ΘΗΡΙΚΛΕΙΟΣ. ἡ κύλιξ αὕτη ἐγκάϑηται περὶ τὰδξλῤλλλ 
λαγόνας ἱχανῶς βαϑυνομένη ὦτά τε ἔχει βραχέα ὡς ν΄ 

κύλιξ οὖσα. καὶ μήποτε Ἴάλεξις ἐν Ἡσιόνῃ ϑηρικλείῳ τὸ. 
ποιεῖ τὸν Ηρακλέα πίνοντα. ὅταν οὑτωσὶ λέγῃ (1 824 Κ)" 

γενόμενος δ᾽ ἔννους μόλις 

ἤτησε κύλικα καὶ λαβὼν ἑξῆς πυκνὰς 

ἕλκει. καταντλεῖ, κατά τὲ τὴν παροιμίαν ᾿ 

αἰεί ποτ᾽ εὖ μὲν ἀσκός. εὖ δὲ ϑύλακος 15. 1: 
ὅ ἄνϑρωπός ἐστιν. : 

ὅτι δὲ κύλιξ ἐστὶν ἡ ϑηρίκλειος σαφῶς παρίστησιν 

Θεόφραστος ἐν τῇ περὶ Φυτῶν “Ἰστορίᾳ (6, 8, 2). δὲ- 
ἡγούμενος γὰρ περὶ τῆς τερμίνϑου φησί" ἱτορνεύεσϑαι 

δὲ ἐξ αὐτῆς καὶ κύλικας ϑηρικλείους. ὥστε μηδένα 20 

«ἂν» διαγνῶναι πρὸς τὰς κεραμέας. κατασκευάσαι δὲ 

λέγεται τὴν κύλικα ταύτην Θηρικλῆς ὁ Κορίνϑιος κε- 

ραμεύς, ἀφ᾽ οὗ καὶ τοὔνομα ἔχει, γεγονὼς τοῖς χρόνοις 

κατὰ τὸν κωμικὸν ᾿“ριστοφάνη. μνημονεύει δὲ τῆς 

κύλικος Θεόπομπος μὲν ἐν Νεμέᾳ οὕτως (1 141 ΚΑ) 286 
ΣΠ]|Ι. χώρει σὺ δεῦρο, Θηρικλέους πιστὸν τέκνον, 
γενναῖον εἶδος. ὄνομά σοι τί ϑώμεϑα; 

4τι ὧρ᾽ εἶ κάτοπτρον φύσεος; ἣν πλῆρες δοϑῇς, Π 
ὅ 1. χάλκεος 18 κύλικα Ἐ: κύλην α 16 ἄνϑρωπος ΔΕ: 

ΟοΥν. Ναοίῃ, ἴπτα ἐστιν γἱϑοῦαν ἀρ] θη απ 21 ἂν οὐ ΑΚ 
28 ἔσχε Ὦ 21 τοϑωμεϑα Α: οοΥΥ. Οδ8 28 ἀρει Α: ΟΟΥΥ. 
ΟοΥδθβ φύσεως Δ: οοὐν. ΠῚ 

"»Β 

ἢ 
Ξ 
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οὐδέν ποτ᾽ ἄλλο. δεῦρο δή, γεμίσω σ᾽ ἐγώ. 
ὅ γραῦ Θεολύτη, γραῦ. ΘΕΟΛΖ. τί μὲ καλεῖς σύ, φίλτατε: 

ΣΠΙ|. ἵν’ ἀσπάσωμαι" δεῦρο παρ᾽ ἐμέ, Θεολύτη, 
παρὰ τὸν νέον ξύνδουλον. οὑτωσὶ καλῶς. 

ὅ8. ΘΕΟΛΑΣπινϑὴρ τάλας, πειρᾷς με. ΣΙΠΙ. ναί, τοιοῦτότι" 
φιλοτησίαν δὲ {τήνδε σοι προπίομαι. 

10 δέξαι" πιοῦσα δ᾽ ὁπόσον ἄν σοι ϑυμὸς ἧ, 
παράδος τὸ περιόν. 

Κλεάνϑης δ᾽ ἐν τῷ περὶ Μεταλήψεως συγγράμματί "ν ) φησι" ἱτὰ τοίνυν εὑρήματα χαὶ ὅσα τοιαῦτα ἔτι καὶ τὰ 
λοιπά ἐστιν, οἷον Θηφίκλειος, Ζ,εινιάς, Ἰφικρατίς" ταῦτα 
γὰρ πρότερον συνιστορεῖν τοὺς εὑρόντας. φαίνεται δ᾽ ἔτι καὶ νῦν" εἰ δὲ μὴ ποιεῖ τοῦτο, μεταβεβληκὸς ἂν εἴη μικρὸν τοὔνομα. ἀλλά, καϑάπερ εἴρηται, οὐκ ἔστιν β πιστεῦσαι τῷ τυχόντι. ἄλλοι δ᾽ ἱστοροῦσι ϑηρίκλειον 
ὀνομασϑῆναι τὸ πότήριον διὰ τὸ δορὰς ϑηρίων αὐτῷ 
ἐντετυπῶσϑαι. Πάμφιλος δ᾽ ὃ ᾿“λεξανδρεὺς ἀπὸ τοῦς ; τὸν Ζ΄ιόνυσον τοὺς ϑῆρας κλονεῖν σπένδοντα ταῖς κύ- ἰ λιξι ταύταις κατ᾽ αὐτῶν. 49. μνημονεύξι τοῦ ἐκπώ- 
ματος καὶ ᾿Ζντιφάνης ἐν Ὁμοίοις οὕτως (Π 82 Κ)" 

ὡς δ᾽ ἐδείπνησαν (συνάψαι βούλομαι γὰρ τἀν μέσῳ) 
χαὶ Ζιὸς σωτῆρος ἦλϑε Θηρίκλειον ὄργανον. 
τῆς τρυφερᾶς ἀπὸ Λέσβου σεμνογόνου σταγόνος 
πλῆρες, ἀφρίξον, ἕχαστος δεξιτερᾷ δ᾽ ἔλαβεν. 

1 δή γε μισῶ σε ἐγώ Α: οουν. ΑΡΥΘΒΟΗ 2 φιλτάτη Α: ΟΟΥΥ. ῬΟΥΚ 8 ἵν’ Ῥουβ: τίν᾽ αὶ ὕ ταλὰα σπειραις μεναι Α: ΟΟΥΥ, Αἀδηημ8 6 τήνδε δαᾷ. Μοίη προσπίομαι Α: οοΥΥ. Μυβ 8 περιόν Κοοῖ: πρῶτον Α 10 τὰ τούτων εὑρή- ματα καὶ ὅσα τοιαῦτα εὐκατάληπτά ἐστιν Ὑ͵ΊΙδτα 11 δεινίας Α, οὗ, Ρ. 4618 ἰφικράτης Α: οοΥΥ. Πϑορδταϊ, οὗ ἘΠ. Μ. 870, 49 1186. γϑῦρδ, οοτηροηαίαία, 16 διὰ τὸ μορφὰς Ἐϊυϑύ. 1168, 48 ἀθ 800, ποπὶ γβοίθ 21 τῶν Κορρίθυβ: τὰ αὶ 48 σε- μνοπόνου Α: οοττ. Καὶ 

8 
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καὶ Εὔβουλος ἐν μὲν ΖΔόλωνι (1 1τῦ Κ)" 
διένιψα δ᾽ οὐδὲν σκεῦος οὐδεπώποτε" 

καϑαρώτερον γὰρ τὸν κέραμον εἰργαξόμην 

ἢ Θηρικλῆς τὰς κύλικας, ἡνίκ᾽ ἦν νέος. 

ἐν δὲ Κυβευταῖς (Ὀ]4. 188)" ᾿ 
ἄρτι μὲν μάλ᾽ ἀνδρικὴν 

τῶν ϑηρικλείων ὑπεραφρίξουσαν παρα. 

κωϑωνόχειλον. ψηφοπεριβομβήτριαν. 

μέλαιναν. εὐκύκλωτον., ὀξυπύνδακα. 

5 στίλβουσαν. ἀνταυγοῦσαν. ἐχνενιμμένην. 

κισσῷ κάρα βρύουσαν, ἐπικαλούμενοι 

εἷλκον Διὸς σωτῆρος. 

“ραρὼς δ᾽ ἢ Εὔβουλος ἐν Καμπυλίωνι (1 119 Κ)᾽ 

ὦ γαῖα κεραμί. τίς σε Θηρικλῆς ποτε 

ἔτευξε κοίλης λαγόνος εὐρύνας βάϑος: 

ἢ που κατειδὼς τὴν γυναικείαν φύσιν. 

ὡς οὐχὶ μικροῖς ἥδεται ποτηρίοις: 

Ἄλεξις δ᾽ ἐν Ἱππεῖ (1 328 Κ)᾽ 

καὶ ϑηρίκλειός ιτς κύλιξ. στέφανον κύκλῳ 
ἔχουσα χρυσοῦν οὐ γὰρ ἐπίτηκτόν τινα. 

καὶ ἐν Ἱππίσκῳ (1 299 Κ)" 

μεστὴν ἀκράτου ϑηρίκλειον ἔσπασε 

κοίλην ὑπερϑύουσαν ... 

48. Τίμαιος δ᾽ ἐν τῇ ὀγδόῃ καὶ εἰκοστῇ τῶν Ἱστοριῶν 

(61.220) ϑηρικλείαν καλεῖ τὴν κύλικα γράφων οὕτως" 

6 μαλαν αν δρικὴν Α: οουν. Εὶ Τ γ»ύο παρὰ ἔαϊΐ βιυὺ- 
βὑυδηὐναμι νο]αῦ κόρην, οἵ, ». 472 οα 8 κωϑωνόχειρον ἈῈ: 
οοΥΥ, ΔΒ] παγαΐ 9 ὀξυπινδακα ΑἘ]: οοΟΥΥ. ον 11 χκα- 
ταβρύουσαν Α ἘΠ: οΟΥΥ. ῬΟΥΒ ἐπικαλούμενος Ἐ 14 περα- 
μιτιοσε ἃ περαμῖτι" σὲ ἘΠ: ΟΟΙΥ. ῬΟΥΒ 20 ἔχουσαν Α: ΘΟΙΥ. 
Μυθ ἐπίχκτητόν Α: οοττ. ῬοΥΒ 21 ἐν ἡπακωι Α: οοΥγ. ΟδΒ 
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ΤᾺ ΒΥ! 

᾿Πολύξενός τις τῶν ἐκ ἸΤαυρομενίου μεϑεστηκότων 

ταχϑεὶς ἐπὶ τὴν πρεσβείαν ἕτερά τε δῶρα παρὰ τοῦ 
Νικοδήμου καὶ κύλικα ϑηρικλείαν λαβὼν ἐπανῆκεν. 

᾿4δαῖος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ “ΖἸ΄αϑέσεως τὸ αὐτὸ ὑπολαμ- 

5. βάνει ϑηρίκλειον εἶναι καὶ καρχήσιον. ὅτι δὲ διαφέρει 

σαφῶς παρίστησι Καλλίξεινος ἐν τοῖς περὶ ᾿4λεξαν-412 

δρείας φάσκων (οἴ. Ρ. 1990) τινὰς ἔχοντας ϑηρικλείους 

πομπεύειν, τοὺς δὲ καρχήσια. ὁποῖον δ᾽ ἐστὶ τὸ καρχήσιον 
ἐν τοῖς ἑξῆς λεχϑήσεται. καλεῖται δέ τις καὶ ϑηρίκλξιος 

0 χρατήρ, οὗ μνημονεύει ἴἌλεξις ἐν Κύκνῳ (1 389 ΚΕ)" 

φαιδρὸς δὲ κρατὴρ ϑηρίκλειος ἐν μέσῳ 

ἕστηκε λευκοῦ νέχταρος παλαιγενοῦς 

πλήρης. ἀφρίξζων" ὃν λαβὼν ἐγὼ κενὸν 

τρίψας. ποήδσας λαμπρόν, ἀσφαλῆ βάσιν 

ῤ ὅ ὅτήσας. συνάψας καρπίμοις κισσοῦ κλάδοις 

ἔστεψα. Ι 

ϑηλυκῶς δὲ τὴν ϑηρίκλειον εἶπε Μένανδρος ἐν Θεο- 
φορουμένῃ (1Π θὅ Κ)᾽ 

μέσως μεϑύων {τὴν ϑηρίκλειον ἔσπασε. 

χαὶ ἐν Μηναγύρτῃ (Ὁ. 98)" 

προπίνων ϑηρίκλειον τρικότυλον. 

καὶ Διώξιππος ἐν Φιλαργύρῳ (Ὁ. 859)" 
τῆς ϑηρικλείου τῆς μεγάλης χρεία ἐστί μοι. 

ΑΙΣΧ. εὖ οἶδα. 4. καὶ τῶν Ῥοδιακῶν. ἥδιστα γὰρ 
᾽ ἐκ τῶν τοιούτων, Αἰδχρέα, ποτηρίων 

εἴωϑα πίνειν. 

Πολέμων ὃ᾽ ἐν πρώτῳ περὶ τῆς ᾿άϑήνησιν ᾿Δκροπό- 

λεῶς οὐδετέρως ὠνόμασεν εἰπών (ί:. 1 Ῥυ) τὰ χρυσᾶ ε 

ν»- 

8 ϑηρίχλειον Ἀ: ΟΟΥ. ΞΟΠ 16 ἀνάψας Μοῖαη 19 τὴν 
δα. βοῦν 20 Πῆητραγύρτῃ ΟἸοτίου 21 {μεστὴν προπίνων 
Μαείῃ 2ὅ αἴσχεα Α: οοΥΥ. Μοίῃ 
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ϑηρίκλεια ὑπόξυλα Νεοπτόλεμος ἀνέϑηκεν. 44.᾽4πολ- 

λόδωρος δ᾽ ὁ Γελῷος ἐν Φιλαδέλφοις ἢ ᾿άποκαρτε- 

ροῦντί φησιν (ΤΠ 219 Κ)" 

ἐφεξῆς στρώματ᾽, ἀργυρώματα, 

ϑηρίκλειοι {καὶΣ τορευτὰ πολυτελῆ ποτήρια 

ἕτερα. 
᾿Δριστοφῶν δ᾽ ἐν Φιλωνίδῃ (1 281 Κ)" 

τοιγαροῦν ἐμοὶ μὲν ἀρτίως ὁ δεσπότης 

δι’ ἀρετὴν τῶν ϑηρικλείων εὐκύκλωτον ἀσπίδα, 

ὑπεραφρίξουσαν, τρυφῶσαν,. ἴσον ἴσῳ κεκραμένην, 

ἃ προσφέρων ἔδωκεν" οἶμαι, χρηστότητος οὕνεκα. 

5 εἶτ᾽ ἐλευϑέραν ἀφῆκε βαπτίσας ἐρρωμένως. 
Θεόφιλος δ᾽ ἐν Βοιωτίᾳ (1 418 Κ)" 

τετρακότυλον δὲ κύλικα κεραμέαν τινὰ 

τῶν ϑηρικλείων, πῶς δοκεῖς. κεραννύει 

καλῶς, ἀφρῷ ξέουσαν. οὐδ᾽ ἂν Αὐτοκλῆς 

οὕτως μὰ τὴν Γῆν εὐρύϑμως τῇ δεξιᾷ 

δ ἄρας ἐνώμα. 

ὁ ἐν δὲ Προιτίσι (0. 416)" 

καὶ κύλικα. . .. ϑηρίκλειον εἰσφέρει 

πλέον ἢ κοτύλας χωροῦσαν ἕπτ᾽ ᾿4γαϑῆς Τύχης. 
ΙΣΘΜΙΟΝ. Πάμφιλος ἐν τοῖς περὶ Ὀνομάτων Κυ- 

πρίους τὸ ποτήριον οὕτως καλεῖν. 

40. ΚΑΔΟΣ. Σιμμίας ποτήριον, παρατυϑέμενος 

᾿ἀνακρέοντος (ἔν. 11 ΒΌ" 

ἠρίστησα μὲν ἰτρίου λεπτοῦ {μικρὸν ἀποκλάς, 
οἴνου δ᾽ ἐξέπιον κάδον. 

ὅ {καὶ τορευτὰ ϑομα : τορευταὶ Α 9 διαπρεπῆ Κ,, οἵ. 
ν. 11 18 οτύ. Βοιωτίῳ 1ὅ δοκεῖ Α: οοὐγ. Μὰ κεράννυσιν 
Α: οοΥγ. ῬΟΥΒ 11 Γῆν ϑομν: τὴν Α 18 ἀιρασαν ὦμον Α: 
οοτγ. Ἰϑοοῦ5 οὖ Ῥουβ, 5604 ἀπθὶΐο 20 κύλιμκ᾽ (ἀκράτου ΚοΟΟΙ 
260 λεπτοῦ μικρὸν ΗἩθρῃδθδῦ. θῃοη. Ὁ. ὅ9: λεπτὸν Α 

μ᾿ 

ϑιογενλφητων. εὐντὶ ντονθα 

τῷ 

τμνεδεμο 

ΐ 

Η 

᾿ 
᾿ 
τ 

- 

᾿ 
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Ἐπιγένης δ᾽ ἐν Μνηματίῳ φησίν (1 418 Κ)" 
κρατῆρες, κάδοι. 

ὁλκεῖα, κρουνεῖ᾽. Β. ἔστι γὰρ κρουνεῖα; Α. ναί" 

«λουτήρι᾽ --- ἀλλὰ τέ καϑ’ ἕκαστον δεῖ λέγειν: 

ὕψει γὰρ αὐτός. Β. βασιλέως υἱὸν λέγεις 

ὅδ (ΚαρῶνΣ ἀφῖχϑαι δηλαδὴ Πιξώδαρον. 

Ἡδύλος ᾿Ἐπιγράμμασι" 

πίνωμεν" καὶ γάρ τι νέον. καὶ γάρ τι παρ᾽ οἶνον 
εὕροιμ᾽ ἂν λεπτὸν καί τι μελιχρὸν ἔπος. 

ἀλλὰ κάδοις Χίου μὲ κατάβρεχε καὶ λέγε “παῖζε, 

Ἡδύλε᾽. μισῶ ζῆν ἐς κενόν, οὐ μεϑύων. 
καὶ ἐν ἄλλῳ" 

ἐξ ἠοῦς εἰς νύκτα καὶ ἐκ νυχτὸς πάλι Σωκλῆς 

εἰς ἠοῦν πίνει τετραχόοισι κάδοις, 

εἶτ᾽ ἐξαίφνης που τυχὸν οἴχεται. ἀλλὰ παρ᾽ οἶνον 
Σικελίδου παίζει πουλὺ μελιχρότερον. 

ὅ ἐστὶ δὲ δή. πολὺ {δὴν στιβαρώτερος. ὡς δ᾽ ἐπιλάμπει Ὁ 

ἡ χάρις, ὥστε φίλει καὶ γράφε καὶ μέϑυε. 
Κλείταρχος δ᾽ ἐν ταῖς Γλώσσαις τὸ κεράμιόν φησιν 
Ἴωνας κάδον καλεῖν. Ἡρόδοτος δ᾽ ἐν τῇ τρίτῃ (ο. 20) 
“φοινικηίου, φησίν, οἴνου κάδον. 

40. ΚΑΔΙΣΚΟΣ. Φιλήμων ἐν τῷ προειρημένῳ (ρ. 469) 
συγγράμματι ποτηρίου εἶδος. ἀγγεῖον δ᾽ ἐστὶν ἐν ᾧ 

“΄ 

τοὺς χτησίους Ζίας ἐγκαϑιδρύουσιν. ὡς ᾿ντικλείδης 

8 ἔστι δὲ κρουνιαναν Α: ΟΟΥ. Ὁ. 480 8 4 λουτήρι᾽ δαά. 
ΕΧ Ῥ. 4800 6 Καρῶν 844. ΒρΚξ 9. εὕροιμεν Α: οοτΥ. [8005 
11 ἡδύλεμε σωξζην Α.: ΟΟΥΥ. ἴὰ5 18 ἐκ νυκτὸς Μοΐπ: ἐκ νυκτῶν 
Α πάλι Σωκνλῆς ΒΡ: πασισωκληῆς αὶ 1 πάροινον Α: ΟΟΥΤ. 
Μυ9 16 πολὺ Α: οοἵτ. Μῦϑ5 17 δὴ δά, Κὶ, πολύ {τιν 
Μοῖηῆῃ 18 φίλει ἴα6: φίλε Ἀ, 564 νοὺρῶ πθ 5ῖο αὐἱάθτιη 1Ἰηὐθρτα, 
19. 20 οἵ σίοθβω οογγαρύα, ἴθ ΒΘΚΙ. δη. 268, 18 κάδοι: ὑπὸ 
ΖΣολίων κάδοι, ὑπὸ ᾿Ιώνων κεράμια 20 κάδον Ἰοτητηδ, οΟα: 
καλὸν 21 φοινικηιου Α, ἴοτῦ, φοινικήου 

418 
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ο φησὶν ἐν τῷ ᾿Εξηγητικῷ γράφων οὕτως (ἔν. 18 Μὴ)" “Διὸς 

χτησίου σημεῖα ἴδρύεσϑαι χρὴ ὧδε" καδίσκον καινὸν 

δίωτον ἐπιϑηματοῦντα στέψαι τὰ ὦτα ἐρίῳ λευκῷ καὶ 

ἐκ τοῦ ὥμου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐκ τοῦ μετώπου .. .. τοῦ 
κροκίου. καὶ ἐσϑεῖναι ὅ τι ἂν εὕρῃς καὶ εἰσχέαι ἀμ- 
βοοσίαν. ἡ δ᾽ ἀμβροσία ὕδωρ ἀκραιφνές., ἔλαιον, 
παγκαρπία᾽ ἅπερ ἔμβαλε. μνημονεύει τοῦ κχκαδίσκου 

καὶ Στράττις ὃ κωμικὸς ἐν “ημνομέδᾳ λέγων οὕτως 
( τιτ Κ)' 

Ἑρμῆς. ὃν ἕλκουσ᾽ οἱ μὲν ἐκ προχοιδίου, 

οὗ δ᾽ ἐκ καδίσκου {σ᾽ ἴσον ἴσῳ κεκραμένον. 

ἃ 47. ΚΑΝΘΑΡΟΣ. ὅτι μὲν πλοίου ὄνομὰ κοινόν, ὅτι 
δὲ καὶ ποτήριόν τι οὕτω καλεῖται ᾿“μειψίας ἐν ᾽4πο- 
κοτταβίζουσί φησι (1 ὁτὸ Κ)᾽ 

ἡ Μανία, φέρ᾽ ὀξύβαφα καὶ κανϑάρους. 
Ἄλεξις δ᾽ ἐν Κρατείᾳ (Ι 388 ΚὉ) -- ὁ δὲ λόγος περί 

τινος ἕν καπηλείῳ πίνοντος --- 

εἶδ᾽ ὁρῶ τὸν Ἑρμαίσκον τῶν ἁδρῶν τούτων τινὰ 
κάνϑαρον καταστρέφοντα, πλησίον δὲ κείμενον 
στρωματέα τὲ καὶ γύλιον αὐτοῦ. 

ς Εὔβουλος δ᾽ ἐν Παμφίλῳ πολλάκις μεμνημένος τοῦ 

ὀνόματός φησιν (1 192 Κ)᾽ 

ἐγὼ δὲ (καὶ γὰρ ἔτυχεν ὃν καταντικρὺ 

τῆς οἰκίας καινὸν καπηλεῖον μέγα) 

2 σημεῖα ϑυβρθούμπι, ἴογτύ. σιπύας 0011. ἮθΘ5. 5. καδέσκοι 
8 ἐπίϑημα ἔχοντα Μαθ]]6ν στέψαι τὰ ἴᾶο: στέψαντα Α 
4, ὅ ϑβαρρΙθοπάθιη ἴοτθο ζφκαϑέσθαι τὰ ἄκρα» τοῦ κπροκίου 
ὅ ἴσχεαι Δ εἴσχεαι Τὶ 8 καὶ στράτων ἃ (φησί που διογένης 
ἘΣ ροβῦ 'ρ805 ὙΘυ818): οουν. Οδδ 001]. 1 ρ. 82 Ὁ 11 σ᾽ δα. 
Ῥοῦβ, γ᾽ ΕὙΙύσΒοη6 16 ἡμαμιαι φέρ᾽ Α: οοὐν. ΧΥ͂ Ρ. 667 ἢ 
10 χρατίαι Α 18 τῶν ἀνδρῶν Α: οοΥΥ. ΗΘ 19 ζουῦ, 
κανϑάρων, οἵ, ». 414 Ὁ 20 τε 46]. ΠῚ 
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ἐνταῦϑ᾽ ἐπετήρουν τὴν τροφὸν τῆς παρϑένου. 

κεράσαι κελεύσας τὸν κάπηλόν μοι χόα 

ὅ ὀβολοῦ παραϑεῖναί ϑ᾽ ὡς μέγιστον κάνϑαρον. 

καὶ πάλιν" 
ὅ ὃ δὲ χάνϑαρος πάλαι δὴ καινὸς ὡς ξηραίνεται. 

καὶ ἔτι" ἣ 

ἅμα δὲ λαβοῦσ᾽ ἠφάνικε πηλίκον τινὰ 

οἴεσϑε μέγεθος ἀρεσιαν μέγαν πάνυ. 

καὶ ξηρὸν ἐπόησ᾽ εὐθέως τὸν κάνϑαρον. 
0 Ξέναρχος δ᾽ ἐν Πριάπῳ φησὶ τάδε (1 412 Κ)᾽ 

σὺ δὲ μηκέτ᾽ ἔγχει. παιδάριον, εἰς ἀργυροῦν, 
εἰς τὸ βαϑὺ δ᾽ ἐπανάγωμεν᾽ εἰς τὸν κάνϑαρον, 

παιδάριον, ἔγχει, νὴ 47 εἰς τὸν κάνϑαρον. 414 
᾿Ἐπιγένης Ἡρωίνῃ (1 411 Κ)᾽ 

ἀλλ᾽ οὐδὲ κεραμεύουσι νῦν τοὺς χανϑάρους, 

ὦ τάλαν, ἐκείνους τοὺς ἁδρούς. ταπεινὰ δὲ 
καὶ γλαφυρὰ πάντες... . ὡσπερεὶ 
αὐτὰ τὰ ποτήρι᾽, οὐ τὸν οἶνον πιόμενοι. 

48. Σωσικράτης Φιλαδέλφοις (1Π 391 Κ)" 

0 λεπτὴ δὲ κυρτοῖς ἐγγελῶσα κύμασιν 

αὔρα. κόρη Σκείρωνος. ἡσύχῳ ποδὶ 

προσῆγε πράως καὶ καλῶς τὸν κάνϑαρον. Ὁ 

Φρύνιχος ΠΟ πο σταῖς ([ 8514 Κ)᾽ 

εἶτα κεραμεύων ἂν οἴκοι σωφρόνως Χαιρέστρατος 

δ᾽ ἑχατὸν (ἂν; τῆς ἡμέρας ἔκλαιεν οἴνου κανϑάρους. 

ὡι 

ὅ δὴ καινὸς (1. 6. κενὸς, αὖ να! Μιυ8) ὡς 46]. Οο᾽, πάλιν 
ἦν κενός [ὡς ξηραίνεται] Καὶ 8 ἀρεσιαν Ἀ: νἱάοίαν ῬΘΏ185 
δἰϊαυοα ποῖηθη Ἰαίθσθ (σϑὶαῦ ἀϑαρίαν), ἴυτα μέγαν πάνυ ἴογῦ. 
Θ]οΒΒοΊηδ, 11 τἀργυροῦν ΤΟΌΥΣ 12 δὲ πάλιν ἄγωμεν Α: 
ΟΟΥΥ. Μοῖη 18 νὴ δί᾽ νὴ τὸν κάνϑ. Α: οοὐν. Μοίῃ 11 οχ- 
βρϑοῖο πάντα ὧσ περὶ Α ὥσπερ ΕἸ: ΟΟΥΤ. 5 18 πιομένοις 
Μοη 211. Σκίρωνος 24 οἴκω Δ: ΟΟΥΤ. ΤΠ ΘΙΥΟΠΏ6 Ωὅ ἂν 
64, Ἐγξ, ὕπτα ἔχαεν Τ,ΘἸΥΌΠΠΘ, βοηθθηθαθ δΟυΤαΘ. ὩΟΠ ῬΘΥΒΡΙΟΪΟ 
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Νικόστρατος Ζιαβόλῳ (1 222 Κ)᾽ 

ἡ ναῦς δὲ πότερον εἰκόσορός ἐστ᾽ ἢ κύκνος 
ἢ κάνθαρος; τουτὶ γὰρ ἂν πύϑωμ᾽ ἔτι. 

αὐτὸς περανῶ τὰ πάντ᾽. Β. ἀμέλει κυκνοκχάνϑαρος" 

[ἐξ ἀμφοτέρων τούτων κεκεραμευμένος] δ 

Μένανδρος δὲ Ναυκλήρῳ (ἔν. 848 Κ) 

ἥκει λιπὼν Αἰγαῖον ἁλμυρὸν βάϑος (Ευτ. Ττο. 1) 

Θεόφιλος ἡμῖν. ὦ Στράτων. ὡς ἐς καλὸν 

τὸν υἱὸν εὐτυχοῦντα καὶ σεσωσμένον ᾿ 

πρῶτος λέγω δοι τόν τὲ χρυσοῦν κάνϑαρον. 10 
δ ΣΤΡ. ποῖον; τὸ πλοῖον; {4. οὐδὲν οἶσϑας. ἄϑλιε. 

[καὶ μετ᾽ ὀλίγα 

ΣΤΡ. τὴν ναῦν σεσῶσϑαί μοι λέγειο; 4. ἔγωγε μὴν 

κείνην ναῦν Καλλικλῆς ἐποίησε 

τὸν καλούμενον, Εὐφράνωρ (δ᾽. ἐκυβέρνα Θούριος. τ ὁ 

Πολέμων δ᾽ ἐν τοῖς πρὸς ᾿Αντίγονον περὶ Ζωγράφων ν 

φησίν (ἔν. ὁ8 Ῥυ)" ᾿ϑήνησιν ἐν τῷ τοῦ Πειρίϑου γάμῳ 

πεποίηκεν Ἵππυς τὴν μὲν οἰνοχόην καὶ τὸ κύπελλον 

λίϑινα, χρυσῷ τὰ χείλη περιτεραμνίδας, τὰς δὲ κλισίας 

ἑλατίνας χαμᾶξε ποικίλοις στρώμασι κεκοσμημένας. ἐἔκ- 30 

πώματα δὲ κεραμέους κανϑάρους, καὶ τὸν λύχνον ὁμοίως 
«τὸν» ἐκ τῆς ὀροφῆς ἐξηρτημένον. ἀνακεχυμένας ἔχοντα 

2 εστιν ἢ Α: οοΥγ. Βίθρμβαεπθβ: 8 ἐὰνα ἔτι [86: ὅτι ἃ 
4 περιανῶ ΑΙ: ΘΟΥΥ. 180 ὅ ἃ6]. 1 11 8ῈΡΡ}]. 6 Μϑδοσοθίο 
Ὁ; 21... 1 12 καὶ μετ᾽ ὀλίγα 6]. ΒρΘηἢ] 18 ἔγωγε μὴν 
Βομΐ]: ἐγὼ τὴν ἐμὴν 14. 156 τὴν ναῦν ἐκείνην ἣν ἐποίησε 
Καλλικλῆς (ᾷδ6ο ατοῦ) ὃ Καλύμνιος (581. Ἡοτηρθ) δαπηῦ; τα] 
τὸν καλούμενον (κάνϑαρον» σΊοβεῶ νἱᾶθίαι 6556, αὖ 616 βουϊθδβ 
(ἣν μὲν» Καλλικλῆς | ἐποίησεν, ΕἘὐφράνωρ κτλ 18 εὐυφρανορ 
ἐκυβέρνα Δ: οοΥγ. Οτοῦ, ΟΥμΐηο Πᾶθο ποὴ ἀθ παυϊρίο, β6α 8 
οϑηΐμδτο ῬοΟῦΪο ἱπίθ]]θρθμάᾶδ 18 Ἵππυς Ὁϊ: ἱππεύς ΔΈ, οἵ. 
ΠΝ τὴ 141 19 χρυσωτὰ χείλη ΑἘΠ: οοὐγν. ΜΒ 22 τὸν 
δα ᾳ. 
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τὰς φλόγας. ὅτι δὲ καὶ ἀπὸ Κανϑάρου κεραμέως ὠνομά- 
σϑη τὸ ἔκπωμα Φιλέταιρός φησιν ἐν ᾽ἀχιλλεῖ (11931 Κ)" 
Πηλεύς" ὁ Πηλεὺς δ᾽ ἐστὲν ὄνομα κεραμέως (παν. τρι. Α. τοῦ, 
ξηροῦ λυχνοποιοῦ, Κανϑάρου. πενιχροῦ πάνυ. 8 
ἀλλ᾽ οὐ τυράννου. νὴ 4. 

ὅτι δὲ καὶ γυναικεῖον κοσμάριόν ἐστιν κάνθαρος 'άντι- 
φάνης εἴρηκεν ἐν Βοιωτίᾳ (υ. 80). | 

49. ΚΑΡΧΗΣΙΟΝ. Καλλέξεινος ὁ Ῥύδιος ἐν τοῖς 
περὶ ᾿4λεξανδρείας φησὶν (ἘἩ 6 ΠῚ 66) ὅτι ποτήριόν ἐστιν | 

) ἐπίμηκες, συνηγμένον εἰς μέσον ἐπιεικῶς, ὦτα ἔχον 
μέχρι τοῦ πυϑμένος καϑήκοντα. ἐστὶ δὲ ἱκανῶς ἐπί- 
μηκες ἰτὸ] ποτήριον τὸ κχαρχήσιον, καὶ τάχα διὰ τὸ ἴ 
ἀνατετάσϑαι οὕτως ὠνόμασται. ἀρχαιότατον δ᾽ ἐστὶ ἰ 
ποτήριον τὸ καρχήσιον, εἴ γε ὁ Ζεὺς ὁμιλήσας ᾿'Δλχμήνῃ ' 

ἔδωκε δῶρον αὐτὸ τῆς μίξεως. ὡς Φερεκύδης ἐν τῇ Ι 
δευτέρᾳ (ΘΊ τ) ἱστορεῖ καὶ Ἡρόδωρος ὃ Ἥρα- ᾿ 
πκλεώτης (ΗΟ 129). ᾿4σκληπιάδης δ᾽ ὃ Μυρλεανὸς Ἷ 
κεκλῆσθϑαί φησιν αὐτὸ ἀπό τινος τῶν ἐν τῇ νηὶ κατα- 
σκευασμάτων. “τοῦ γὰρ ἱστοῦ τὸ μὲν κατωτότω πτέρνα 
καλεῖται. ἧ ἐμπίπτει εἰς τὴν ληνόν, τὸ δ᾽ οἷον εἰς 
μέσον τράχηλος, τὸ δὲ πρὸς τῷ τέλει καρχήσιον. ἔχεικτό 
δὲ τοῦτο κεραίας ἄνωϑεν νευούσας ἐφ᾽ ἑχάτερα τὰ μέρη, 
καὶ ἐπίκειται τὸ λεγόμενον αὐτῷ ϑωράκιον, τετράγωνον 
πάντῃ πλὴν τῆς βάσεως καὶ τῆς κορυφῆς" αὗται δὲ 

1 ἴοντῦ. Βοιωτίῳ 9. 566. “γγοοεγιηι δὲ οἴγοα ηιοαϊαηι ραγ- 
ἐόηὶ σογργόϑϑιην [αηϑωΐμη.} το οΟΥ 67, ανι5ϊ8. α διηηηιο αὐ ἴη- 
ἤπννην ρου ηρσοηετθιι8᾽ ΜΟΥ. ὅ, 21, 4 12 τὸ Ἃ68]. Κ, π18] 
ξοτίθ οτηηῖθ, 86. ἐστὶ δὲ ἱχανῶς --- τὸ καρχήσιον (6]6η88, 
12. 18 οἵ, 5080], Ῥίπα, Νετη, ὅ, 94 16 δέδωκε Ἐὶ 20 
Οοτδοθ: ἣ ΔΒ 22 ἄνω συννευούσας ΔῈ: οοττ. ΠΟΌΓ, “δὲ 
ἤπ66 αἰβινιαϊ ἡηι τὐἐγινηιγνια νοεῖ Ἰαΐνι8. σα για οογηίνω τνοσαρζν"7 
ΜδοΥΟῦ 



ττὰ [αν 

Θ 

44 Ι4 

προὔχουσι μικρὸν ἐπ᾽ εὐθείας ἐξωτέρω. ἐπὶ δὲ τοῦ 
ϑωρακίου εἰς ὕψος ἀνήκουσα καὶ ὀξεῖα γιγνομένη ἐστὶν 

ἡ λεγομένη ἠλακάτη. μνημονεύει δὲ τῶν κχκαρχησίων 

χαὶ Σαπφὼ ἕν τούτοις (ἔτ. 51 Β)᾽ 

κῆνοι δ᾽ ἄρα πάντες 

καρχησία «τ᾽ ἦχον 
κἄλειβον᾽ ἀράσαντο δὲ πάμπαν ἐσλὰ 

τῷ γαμβρῷ. 
«Κρατῖνος ἐν Διονυσαλεξάνδρῳ (1 24 Κ)᾿ 

στολὴν δὲ δὴ τίν᾽ εἶχεν; τοῦτό μοι φράσον. 

Β. ϑύρσον., χροκωτόν. ποικίλον, καρχήσιον.Σ 

Σοφοκλῆς Τυροῖ (ἔν. 6899 Ν)" 

προσπτῆναι μέσην 

τράπεζαν ἀμφὶ σῖτα καὶ καρχήσια, 

πρὸς τὴν τράπεξαν φάσκων προδεληλυϑέναι τοὺς δρά- 

κοντας καὶ γενέσϑαι περὶ τὰ σιτία καὶ τὰ καρχήσια. 

ἔϑος γὰρ ἦν τοῖς ἀρχαίοις ἐπὶ τῶν τραπεζῶν κεκρα- 

μένα τιϑέναι ποτήρια, καϑὰ καὶ Ὅμηρος ποιεῖ. ὦνο- 
μάσϑη δὲ τὸ καρχήσιον διὰ τὸ τραχύσματα ἔχειν 

κεγχροειδῇ. καὶ εἴρηται κατὰ ἐναλλαγὴν τοῦ εἰ πρὸς 

τὸ ἃ ἀντὶ τοῦ κερχήσιον" διὸ καὶ Ὅμηρος (Φ 541) τοὺς 

ὑπὸ δίψους κρατουμένους καρχαλέους εἶπεν. Χάρων 

δ᾽ ὁ “αμψακηνὸς ἐν τοῖς ὥροις (ΘᾺ 1 88) παρὰ 

“ακεδαιμονίοις φησὶν ἔτι καὶ εἰς αὐτὸν δείκνυσϑαι τὸ 

δέπας τὸ δοϑὲν ᾿ἡλχμήνῃ ὑπὸ Ζιός, ὅτε ᾿Δμφιτρύωνι 
εἰχάσϑη. 

6 καρχήσι᾽ ἔχον α καρχήσια ἔσχον Μϑοτοῦ: οογ. ΒΡῈ 
1 καὶ ἔλειβον ΚΑ 9. ΟἸαυπηὶ Ἰἰοουβ δα. 6 Μδουοθῖο 10 τουδὸ 
μοι ΜδΟΥΟΌΙ οοα: οοΥΥ. ΡΟΙΒ 18 προστῆναι μέσην Ἀ: ποι οογΐα 
οοπϊθούαγδ οοΥν. ΒΟ, προς. γην δειμι Μδογοῦ. οοὰ 14 σιτία 
τὰ καὶ Δ: οοΥΥ. Μδογοθ. 20 ἔονύ. κερχνοειδῆἠ 28 τοῖς ὅροις 
Α: οὐ, ΞΟΠ 20 εἰκασϑεὶς {συνεγένετο αὐτῇ» Καὶ 
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ΚΑΛΤΤΙΟΝ. ποτηρίου τι γένος ᾿Ερυϑραίου, ὥς φησι Πάμφιλος. εἶναι δ᾽ αὐτὸ οἷόν ἐστι τὸ σκαφίον. ὅ0. ΚΕΛΕΒΗ. τούτου τοῦ ἐχπώματος ᾿νακρέων μνημονεύει (ἔν. 63 Β)" 

ἄγε δή, φέρ᾽ ἡμίν, ὦ παῖ. 
κελέβην, ὅκως ἄμυστιν 
προπίω. τὰ μὲν δέκ᾽ ἐγχέας 
ὕδατος. τὰ πέντε δ᾽ οἴνου 
κυάϑουο. 

ἄδηλον δὲ πότερον εἶδός ἐστι ποτηρίου ἢ πᾶν ποτήριον κελέβη καλεῖται ἀπὸ τοῦ χέειν εἰς αὐτὸ τὴν λοιβὴν ἃ ἤτοι λείβειν" τοῦτο δὲ ἐπὶ τοῦ ὑγροῦ συνήϑως ἔταττον, ἀφ᾽ οὗ λέγεται καὶ ὃ λέβης. Σιληνὸς δὲ καὶ Κλείε. 
ἄρχος τοὺς Αἰολεῖς φασιν οὕτω καλεῖν τὸ ποτήριον. Πάμφιλος δὲ τὸ [ποτήριον] ϑερμοποτίδα καλούμενον τὴν κελέβην εἶναι. Νίκανδρος δ᾽ ὃ Κολοφώνιος ἐν ταῖς Τλώσσαις (ἔν. 188 561) ποιμενικὸν ἀγγεῖον μελιτη- ρὸν τὴν κελέβην εἶναι. καὶ γὰρ ᾿“ντέμαχος ὃ Κολο- φώνιος ἐν πέμπτῳ Θηβαίδος φησί (". 19 Κῦ)᾿ 

κήρυκας ἀϑανάτοισι, φέρειν μέλανος οἴνοιο 
ἀσκὸν ἐνίπλειον κελέβειόν {8 ὅττι φέριστον ὶ οἷσιν ἐνὶ μεγάροις κεῖτο μέλιτος πεπληϑύός. 8 καὶ πάλιν ({. 16): 

ἀτὰρ ἀμφίϑετον κελέβειον ἑλόντες ἔμπλειον μέλιτος, τό ῥά οἱ προφερέστερον ἦεν. 

1 τι εἶδος Ἐὶ ἴουῖ, ᾿Ερυϑραῖοι, ὥς φησι γ6] οὐΐϊδτη Ἔρυ- γραίους φησὶ 2 εἶναι Κ: οἶμαι Α ὅ ἡμῖν ΑἙ 6 ὅπως ΕἸ: ΘΟΥΤ. ΧΡ, 4278, 10 πότερον Ἰ(: ποῖον Α 12 ἤτοι Ιοΐπι: ἢ τὸ ΑἙ 1ὅ τὸ ποτήριον ϑερμοποτίδα καλουμένην Α Πάμφιλος μόνην τὴν ϑερμ. καλουμένην ΕΒ): οοτΥ. Κ 20 κήρυ- ἄς ὃ’ ὥμα τοῖσι 5101] 21 9: α6α. βοῦν 22 ἐνὶμμεγάροις Α εἴται Α΄: ΘοΥΥ. ΒρΊς 26 προφερέστατον 3101] 
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ἀλλαχοῦ δέ φησιν (ἔν. 11)" 
καὶ χρύσεια δέπαστρα καὶ ἀσκηϑέος κελέβειον 
ἔμπλειον μέλιτος, τό ῥά οἵ προφερέστερον εἴη. 

σαφῶς γὰρ νῦν κελέβειον ἀντὶ ἀγγείου τινὸς τέϑεικε, 

προειπὼν ποτήρια δέπαστρα. Θεόκριτος δ᾽ ὁ Συρα- ὃ 

χκόσιος ἐν ταῖς Φαρμακευτρίαις φησίν (ν. 32)" 

στέψον τὰν χελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ" 

ἠέ ποϑὲν ποταμῶν χελέβῃ ἀποήφυσας ὕδωρ. 

᾿νακρέων (ἔν. 82 Β)᾽ 10. 

ὠνοχόει δ᾽ ἀμφίπολος μελιχρὸν 

οἶνον τρικύαϑον κελέβην ἔχουσα. 

Διονύσιος δ᾽ ὃ Δεπτὸς ἐξηγούμενος Θεοδωρίδα τὸ 

εἰς τὸν Ἔρωτα μέλος τὴν χελέβην φησὶ τίϑεσθαι ἐπὶ 

τοῦ ὀρϑοῦ ποτηρίου οἷον Προυσιάδος καὶ ϑηρικλείου. 15. 

- , Ἢ 9. 1.8. χω Χ ΄ »" ΄ 
βοῶν πίνειν" ἀφ᾽ οὗ τὸν Ζιόνυσον κερατοφυῆ πλάττε- 

σϑαν ἔτι τὲ ταῦρον καλεῖσϑαι ὑπὸ πολλῶν ποιητῶν. 
3 ὉΝ ΄ Ν ΄ (ο “ Ν » ἐν δὲ Κυζίκῳ καὶ ταυρόμορφος ἵδρυται. ὅτι δὲ τοῖς 

Ῥ, ᾿ » 3 -"Ὕ - 

κέρασιν ἔπινον δῆλον ἐκ τοῦ καὶ μέχρι νῦν λέγεσθαι. 20 

ὅταν συμμίσγωσι τῷ οἴνω τὸ ὕδ σ ἴσ μμίσγωσι τῷ οἴνω τὸ ὕδωρ, κεράσαι φάσκοντες. 
καὶ τὸ ἀγγεῖον δ᾽ ἐν ᾧ κιρνᾶται ὃ οἶνος χρατὴρ ἀπὸ 

τοῦ συγκιρνᾶσϑαι ἐν αὐτῷ τὸ ὕδωρ, «ἢ ἀπὸ τοῦ 

κέρατος, οἷον κερατήρ, ἀπὸ τοῦ εἰς τὸ κέρας ἐγχεῖσϑαι 

τὸ πόμα. διαμένει δὲ ἔτι καὶ νῦν ἡ τῶν κεράτων 58 
κατασκευή. καλοῦσι γοῦν ἔνιοι ταῦτα ῥυτά. καὶ τῶν 

2 ἀσκηϑὲς Α: οοὐΥ. αὶ 8 προφερέστατον 5.011] 16 πρώ- 
τους (ἀνθρώπους Το Υ, οἵ, 1». 12 ἃ 11 διονύσιον Α.: 6οΥΥ. Εἰ 
20. 21 γϑυρῶ ρυδυϊῦον ὑυαγθαῦω οὖ ἕογῦ. ᾿Ἰηὐουροϊαῖα 22 χερ- 
νᾶται Δ: οοΥΥ. Εὶ ῶ8 ἢ δὰ. Καὶ 24 οἷἵονεὶ Ἐὶ εἰς κέρας 
Ε Τουὺ, τοῦθ 
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ποιητῶν δὲ πολλοὶ παράγουσι πίνοντας τοὺς ἀρχαίους κέρασι. Πίνδαρος μὲν ἐπὶ τῶν Κενταύρων λέγων (ἃ. 166 ΒΞ)᾿ 

ἀνδροδάμαντα δ᾽ ἐπεὶ Φῆρες δάεν ῥιπὰν μελιηδέος 
δ 

οἴνου. 
ἐσσυμένως ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεξᾶν 
ὥϑεον, αὐτόματοι δ᾽ ἐξ ἀργυρέων κεράτων πίνοντες 

ἐπλάζοντο. 
καὶ Ξενοφῶν δ᾽ ἐν τῇ ζ΄ τῆς ᾿ἀναβάσεως διηγούμε- νος τὸ παρὰ τῷ Θρᾳκὶ ΖΣεύϑῃ συμπόσιον γράφει οὕτως Ι (6. 3, 38)" ᾿ ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν σὺν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ εἰσῆλϑε ς πρὸς τὸν Σεύϑην, ἠσπάξοντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους καὶ κατὰ τὸν Θρῴκιον νόμον κέρατα οἴνου προὔτεινον. ἔν δὲ τῇ ἕχτῃ περὶ Παφλαγόνων διηγούμενός φησι (θ. 1, 4) “χατακείμενοι δ᾽ ἐν στιβάσιν ἐδείπνουν καὶ ἔπινον κερατίνοις ποτηρίοις.. Αἰσχύλος δ᾽ ἐν Περ- ραιβίσι τοὺς Περραιβοὺς παρίστησιν ἀντὶ ποτηρίων 
τοῖς κέρασι χρωμένους διὰ τούτων (ἢ. 185 Ν): 

ἀργυρηλάτοις 
κέρασι χρυσᾶ στόμια προσβεβλημένοιο. 

καὶ Σοφοκλῆς Πανδώρα (τ. 445 Ν᾽: 
καὶ πλῆρες ἐχπιόντι χρύσεον κέρας 
τρίψει γέμοντα μαλϑακῆς ὑπ’ ὠλένης. 4 Ἔρμιππος Μοίραις (1 286 Κ)᾽ 

οἶσϑά νυν ὅ μοι ποίησον; τήνδε νῦν μή μοι δίδου, ἔκ δὲ τοῦ κέρατος αὖ μοι δὸς πιεῖν ἅπαξ μόνον. 

4 ἀνδροδάμαντα δ’ ΒοΘΟΚΗ (ἄποθ Οδϑδαθρομο): οδαμαν δ᾽ Α τράπεζαν Α: οοττ, Ἐὶ 18 προὔπινον ΧΟΠΟΡΗ 10. 17 ἐν Ἔρρεβοις (ΒΌΡΘΙΒΟΥ. αἱ Τηδη.. 160.) Α: οουτ. ΠῚ 11 περρε- ους Α 20 προβεβλημένοις Τὶ 28 ΟοΥγαρύαθ, γέροντα ἀδτηῦϑ ὑπολαινῆς Α: οοτΥ. Μαβ 24 μυραις Α: οοΥΥ. (δ 
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“Μυκοῦργος δ᾽ ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ κατὰ Ζημάδου (ἔν. 18 
Τιυ) Φίλιππόν φησι τὸν βασιλέα προπίνειν κέρατι τού- 
τοις οἷς ἐφιλοφρονεῖτο. τοὺς δὲ Παιόνων βασιλεῖς 

φησι Θεόπομπος ἐν δευτέρᾳ Φιλιππικῶν (ῬῊΟ 1 288), 

τῶν βοῶν τῶν παρ᾽ αὐτοῖς γινομένων μεγάλα χέρατα 

φυόντων. ὡς χωρεῖν τρεῖς καὶ τέτταρας χόας. ἐχπώματα 

ποιεῖν ἐξ αὐτῶν. τὰ χείλη περιαργυροῦντας καὶ χρυ- 

σοῦντας" καὶ Φιλόξενος δ᾽ ὁ Κυϑήριος ἐν τῷ ἐπι- 

γραφομένῳ 4Ζ]είπνῳ φησίν (ἔν. ὅ Β΄) 

πίνετο νεχτάρεον πῶμ᾽ ἐν χρυσέαις προτομαῖς 

ταύρων κεραστῶν., 

ἔβρεχον δὲ κατὰ μικρόν. 
᾿Αϑηναῖοι δὲ καὶ ἀργυρᾶ ποιοῦντες κέρατα ἔπινον ἐξ 

αὐτῶν. ἔστι γοῦν τοῦτο εὑρεῖν ἐν τοῖς Ζ΄ημιοπράτοις 

ὠἀναγεγραμμένον οὕτως... ἐκ στήλης ἀνακειμένης ἐν ἀκρο- 

πόλει ἣ τὰ ἀναϑήματα περιέχει (ΟἿΑ 11 66, 8. ὁ67, 87) 

κέρας ἔχπωμα ἀργυροῦν, καὶ περισκελὶς πρόσεστι 

«ἀργυρᾶλ.᾽ 
2. ΚΕΡΝΟΣ ἀγγεῖον κεραμεοῦν, ἔχον ἐν αὑτῷ πολ- 

λοὺς κοτυλίσκους κεκολλημένους. ἐν οἷς. φησίν. μή- 

χκῶνὲες λευχοί, πυροί, κριϑαί, πισοί, λάϑυροι, ὦχροι. 

φακοί. ὃ δὲ βαστάσας αὐτὸ οἷον λικνοφορήσας τού- 

τῶν γεύεται. ὡς ἱστορεῖ ᾿“μμώνιος ἐν γ΄ περὶ Βωμῶν 
καὶ Θυσιῶν. 

Π. 8 ὩΟὴ ΟΡτ5 οϑὺ περιχρυσοῦντας ; οἵ. δὰ Ὑ ». 2514 Ὁ 
10 ἐπίνετο ΔΑ: οοὐν. Μοὶ πόμα Α: ὁοΥγ. ΒΊΟΥ]]Ο χουσαῖς 
Α: οοὐΥ. Μοὶ 11 ταύρων ὙΝ1δ: τε ἄλλων Α, νἱχ ἰυϊὺ 
αἰϊαα κεράτων Α: οὐ. Καὶ 12 νϑῦῦω πὸὰμ ἱπίθρυϑ 
10 βᾳ σοῦρθα ἱπορίθ οοπίγδοία, οἵ, οθΏ]ου Ἠρθιπαθ ΧΧΙΙΠΙ 899 
17 περισκέελεις Δ: ΟΟΥΥ. ον 18 ἀργυρᾶ ΒΡ]. 6 ὑϊ{ι}18 
20. χοτυλισμοὺς ΑἸ: οοΥὴν. Ρ. 478 ἃ, ἈῸ1 ρθηΐοτα πᾶθθ 6Χ 
ῬοΟ]ΘΠΊΟΠ6 φησίν Α ((. 6. Ῥο]δτπο): εἰσὶ Ἐὶ 2 ὁ δὲ 
βαστάσας 1. 6. ὁ κερνοφόρος, οἷ. ῬΟ]]. 4, 108 

2 
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ὅϑ. ΚΙΣΣΎΒΙΟΝ τὸ μόνωτον ποτήριον Φιλήμων. Νεοπτόλεμος δ᾽ ὃ Παριανὸς ἐν τρίτῳ Γλωσσῶν τὸ κίσσινον ποτήριον σημαίνειν παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν ᾽ν. δρομέδᾳ (ἔν. 146 Ν): 
: πᾶς δὲ ποιμένων ἔρρει λεώς. 411 ὃ μὲν γάλακτος κίσσινον φέρων σκύφος 

πόνων ἀναψυκτῆρ᾽, ὃ δ᾽ ἀμπέλων γάνος. τὸ γὰρ κισσύβιον. φησί, λέγεται ἐπὶ συνόδου ἀγροικι- κῆς, ἔνϑα προσήκει μάλιστα τὸ ξύλινον ποτήριον. Κλείτ- ᾿ἀρχος δέ φησιν Αἰολεῖς τὸν σκύφον κισσύβιον καλεῖν" “Μαρσύας δὲ κύπελλον καὶ τὸ ξύλινον ποτήριον. Εὔμολ- πος δὲ γένος τι ποτηρίου, ἴσως, φησίν, κατ᾽ ἀρχὰς ἐκ κισσίνου κατασκευασϑὲν ξύλου᾽ Νίκανδ ρος δὲ ὃν Κολοφώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Αἰτωλικῶν γράφει ((ν. 1 β ϑομη)" “ἐν τῇ ἱεροποιίῃ τοῦ “Πιδυμαίου Ζιὸς κισσοῦ σπονδοποιέξονται πετάλοισιν, ὅϑεν τὰ ἀρχαῖα ἐχπώματα κισσύβια φωνέεται." Ὅμηρος (ι 346)" 
πισσύβιον μετὰ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο. ' ᾿“σκληπιάδης δ᾽ ὁ Μυρλεανὸς ἐν τῷ περὶ τῆς Νεστο- ' ούδος ἱσκύφει, φησί, καὶ κισσυβέῳ τῶν μὲν ἐν ἄστει καὶ μετρίων οὐδεὶς ἐχρῆτο, συβῶται δὲ καὶ νομεῖς χαὶ οἵ ἐν ἀγρῷ" Πολύφημος μὲν τῷ κισσυβίῳ., ϑατέρῳ δὲ ς Εὔμαιος. Καλλέμαχος δ᾽ ἔοικε διαμαρτάνειν ἐν τῇ συγχρήσει τῶν ὀνομάτων, λέγων ἐπὶ τοῦ οἰχδίου ξένου τοῦ παρὰ τῷ ᾿4ϑηναίῳ Πόλλιδι συνεστιασϑέντος αὐτῷ (ἔτ. 109)" 

8. Ῥ]δηΐαβ ουαξ «τὸ» παρ’ Εὐριπίδῃ, οἵ, Μδοτοῦ. ὅ, 21, 18 1 πίνων ἀνὰ ψυκτῆρα ἘΪ 1 ἱεροποιηιΐη Α, ἱεροποιήσει ΜΦοτΙΟΙ: ΟΟΥΥ, ΜῸ5 κισσοῦ Εἰ: κισσοὺς ΔΑ πισσῷ (οτηΐδβο πετάλοισιΨ) ΔΊΔΟΥ ΟὉ 17 φωνέαται Μδοιοῦ, πεφωνέαται ῬτΟΌ Ιου ΜΙ οἰ η 19. μυραλεανὸς Α 24 συγχύσει ποι τοοΐθ (85 δ Πόλλις 10 Θϑὺ ποιαθη Αἰἐϊουτη συνεστιαϑέντος Μεοΐῃ ΑΤΗΕΝΑΕῦΚ 117. 
4 
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καὶ γὰρ ὃ Θρηικίην μὲν ἀνήνατο χανδὸν ἄμυστιν 
ζωροποτεῖν. ὀλίγῳ δ᾽ ἥδετο κισσυβίῳ. 

τῷ μὲν ἐγὼ τόδ᾽ ἔλεξα περιστείχοντος ἀλείσου 
τὸ τρίτον. 

ὁ γὰρ λέγων ἄλεισον τὸ αὐτὸ καὶ κισσύβιον τὴν ἀκριβῆ δ᾽ 

ϑέσιν τῶν ὀνομάτων οὐ διαφυλάττει. εἰκάσειε δ᾽ ἄν 

τις τὸ κισσύβιον τὸ πρῶτον ὑπὸ ποιμένων ἐργασϑῆναι 

ἐκ κισσίνου ξύλου. ἄλλοι δὲ ἐτυμολογοῦσιν αὐτὸ ἀπὸ 
τοῦ χεῖσθαι. τὸ δ᾽ ἐστὶ χωρεῖν (σ 11) 

οὐδὸς δ᾽ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται. 

καὶ ἡ τοῦ ὄφεως κατάδυσις χειή (Δ 93). ἡ καταδεχο- 

μένη τὸ ξῷον. καὶ κήϑιον τὸ χήτιον τὸ χωροῦν τοὺς 
ἀστραγάλους. Διονύσιος δ᾽ ὁ Σάμιος ἐν τοῖς περὶ τοῦ 

Κύκλου (Ἢ αὶ ΤΙ 10) τὸ Ὁμηρικὸν κισσύβιον κυμβίον ἔφη 

γράφων οὕτως" καὶ αὐτὸν Ὀδυσσεὺς ὁρῶν ταῦτα ποι- 
οὔντα πληρώσας τοῦ οἴνου κυμβίον δίδωσι πιεῖν." 

4. ΚΙΒΩΡΙΟΝ. Ἡγήσανδρος ὃ Ζ᾿ελφὸς Εὐφορίωνά 
φησι (6 ΙΝ 4117) τὸν ποιητὴν παρὰ Πρυτάνιδι δὲει- 

πνοῦντα. καὶ ἐπιδεικνυμένου τοῦ Πρυτάνιδος κιβώριά 
τινα δοκοῦντα πεποιῆσϑαι πολυτελῶς. τοῦ κώϑωνος εὖ 

μάλα προβεβηκότος. λαβὼν ἕν τῶν κιβωρίων ὡς ἐξοινῶν 

[καὶ μεϑύων] ἐνεούρησε. ΖΦ έδυμος δέ φησι (ρ. τό Βομτυ) 

ἔ ποτηρίου εἶδος εἶναι. καὶ τάχ᾽ ἂν εἴη τὰ λεγόμενα σκυ- 

φία διὰ τὸ κάτωϑεν εἰς στενὸν συνῆχϑαι ὡς τὰ Αἰγύπτια 

κιβώρια. 

1 ἀπήνατο Α: οοΥΥ. ΜδΟΙΟῸ 9 ὅ ἐστι χωρεῖν Εἰ οὐ Εὖ. 
Μ. 809, 52 12 τὸ κήτιον Α: ΟΟΥΥ, Εἰ, Ὠ131 ζαϊῦ χήϑιον γ6] χεί- 
ἅὅδιον, οἵ, Ἐμαδῦ. 1269, 88 18. 14 πο ρμουθμοηῦ ΜΘΟΤΟΌΙ νϑυρᾶ 
ὅ, 21, 11 “γιογιγιέ αι ουηνθδύιην α οἰδδυδῖο 967 βῳημοοραηι αἰοζινηι 
οωϊϑιϊηϊαγογ", οἵ, ταῖτῶ Ρ. 4816 10 οτῦ. πληρώσας (ἀκράτου 
[τοῦ οἴνου] κυμβίον ΟΣ ». 481 20 τοῦ κωϑωνισμοῦ αὶ 21 προ- 
βεβληκότος Α: οοΥΥ. αὶ ὡς ἔξοινον (πιαΐαΐε, βἰγαούαγδ) Εἰ, ἔξοι- 
γος ὧν (δ8, 564 οὗ, ΡΟ]], 6, 21 22 καὶ μεϑύων Ἃ6]. ΗΘΥ 
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δῦ. ΚΟΝΔῪ ποτήριον ᾿Δσιατικόν. Μένανδρος Κύ- 
λακι (ἔν. 398 Κ)" 

κοτύλας χωροῦν δέκχα 
ἐν Καππαδοκίᾳ κόνδυ χρυσοῦν, Στρουϑία. 

Ἵππαρχος ᾿ἀνασῳξομένοις (Π 979 τὺ: 
προσέχεις τι τούτῳ τῷ στρατιώτῃ τοῦ δὲ δειου 
ἀργύριον οὗτος οὐδαμόϑεν, εὖ οἶδ᾽ ἐγώ, 
ἀλλ᾽ ἢ δαπίδιον ὃν ἀγαπητὸν ποικίλον, 
Πέρσας ἔχον καὶ γρῦπας ἐξώλεις τινὰς 

ὅ τῶν Περσικῶν --  Β, εἰς κόρακας, ὦ μαστιγία. 4τ8 
4. καὶ κόνδυ καὶ ψυχτῆρα καὶ κυμβίον. 

Νικόμαχος δ᾽ ἐν πρώτῳ περὶ Ἑορτῶν Αἰγυπτίων φησί: 'τὸ δὲ κόνδυ ἐστὶ μὲν Περσικόν, τὴν δὲ ἀρχὴν ἣν Ἕρμιππος ([ἨῸ6 ΤΠ 64) ἀστρολογικὸς ὡς ὃ κόσμος ἐξ οὗ τῶν ϑεῶν τὰ ϑαύματα καὶ τὰ καρπώσιμα γίνεσϑαι ἐπὶ γῆς" διὸ ἐκ τούτου σπένδεσθαι. Παγκράτης δ᾽ ἐν πρώτῳ Βολχορηίδος" 
αὐτὰρ ὅ γε σπείσας ἐκ κόνδυος ἀργυφέοιο 

νέκταρ ἐπ’ ἀλλοδαπὴν οἶμον ἔβαινε πόδα. Ὀ ΚΟΝΏΝΕΙΟΣ. Ἴστρος ὃ Καλλιμάχειος ἐν πρώτῳ ἤτολε- ναίδος τῆς ἐν “ἰγύπτῳ πόλεως γράφει οὕτως ἨΘ 1428)" κυλίκων Κονωνείων ξεῦγος καὶ ϑηρικλείων χουσοκλύ- τῶν ζεῦγος." 
50. ΚΟΤΥΛΟΣ. τὰ μόνωτα ποτήρια κότυλοι, ὧν καὶ Ἵλκαῖος μνημονεύει, (ἔν. 139 Β.. Διόδωρος δ᾽ ἐν τῷ 

8 δέκα καὶ Α: οοΥτ, Χ Ρ. 4834 ςο 4 στρουϑίον Α: οονν. , 484 6 τῷ στρατιώτῃ; Β. πολύ γ᾽ ἔχει ἀργύριον οὗτος. Α. ἡδαμόϑεν Ὑ͵1Ίθτα 11 ψυκτηρίαν ἸΔοοῦΒ, ψυκτήριον Μεΐη, τῦ, καί {τιν κυμβίον 13. 10 ΠῚ. Ἰηΐθ]]θροὸ 16 Ῥαπογδίϊϑ ὙΒῸΒ γ᾽ ἀθηξαν 8, ΝΙΟΟΙΏΔΟΠΟ ΒΡΡΟΒ1Ν ἔαϊ556 18 ἀργυρέοιο 8165 20 χονώνιος αὶ ὁ παλλιμαχος Α: ὁοΥν. Μα5 (ὁ Καλλι- ἤχιος) 20,21 «περὶ» Πτολεμαίδος Μοῖῃ 
4Ἔ 
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πρὸς Λυκόφρονα (οἴ, Τιχο. ἦν. τ6 δίχεοκ) παρὰ Σικυωνίοις 

χαὶ Ταραντίνοις ἐπιπολάξειν φησὶ τὸ ἔχπωμα. εἶναι δ᾽ 

αὐτὸ λουτηρίῳ ἐοικὸς βαϑεῖ. ἔχει δὲ καὶ οὖς ἐνιαχῇ. 
μνημονεύει δὲ αὐτοῦ καὶ Ἴων ὃ Χῖος (ἔν. 81 Ν) ᾿χότυ- 

λον οἴνου πλέων᾽ λέγων. Ἕρμιππος δὲ ἐν Θεοῖς 

(1 282 Κ᾽ 

τόν τε κότυλον πρῶτον ἤνεγκ᾽ ἐνέχυρον τῶν γειτόνων. 

καὶ Πλάτων ἐν Ζ]ὲὶ κακουμένῳ (1. 618) “τὸν κότυλον 

φέρει᾽ φησί, καὶ ᾿“ριστοφάνης ἐν Βαβυλωνίοις (Ὁ. 410). 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν Ὀδυσσεῖ ἢ Πανόπταις (1 189 Κ)᾽ 

ὁ δ᾽ ἱερεὺς Εὐήγορος 

ἐν μέσοις αὐτοῖσιν ἑστὼς τὴν καλὴν σκευὴν ἔχων 

οἶνον ἐξέσπενδε κοτύλῳ. 
Πάμφιλος δὲ ποτηρίου φησὶν εἶναι γένος. ἴδιον δ᾽ 

εἶναι Ζιονύσου. Πολέμων δ᾽ ἐν τῷ περὶ τοῦ Ζίου 

Κῳδίου φησί (ἕν. 88 Ρυ)" ἱμετὰ δὲ ταῦτα τὴν τελετὴν 

ποιεῖ καὶ αἷρεῖ τὰ ἐκ τῆς ϑαλάμης καὶ νέμει ὅσοι ἄνω 

τὸ κέρνος περιενηνοχότες. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀγγεῖον κερα- 

μεοῦν ἔχον ἐν αὑτῷ πολλοὺς κοτυλίσκους χεχολλημένους᾽ 

ἔνεισι δ᾽ ἐν αὐτοῖς ὅρμινοι. μήκωνες λευκοί, πυροί, 

χριϑαί, πισοί, λάϑυροι. ὦχροι, φακοί, κύαμοι. ξειαί, 
βοόμος. παλάϑιον. μέλι. ἔλαιον. οἶνος. γάλα, ὄιον 

ἔριον ἄπλυτον. ὃ δὲ τοῦτο βαστάσας οἷον λικνοφο- 

ρήσας τούτων γεύεται." 

δ΄. ΚΟΤΥΛΗ. ᾿'ριστοφάνης Κωκάλῳ (1 484 Κ)᾽ 

ὅ πλέον Α: οοΥΥ. ΠῚ 9. φέρε ϑομν, οὗ Αὐϊβδίορῃ. ἔτ. 11. Καὶ 
11 Εῤήγορον ἃρπον!ῦ Υ.]8πι, 601]. Πθοπι. Μ|Ι4. 10 16 Διὸς 
γοββίαβ, ββα οἵ Βϑιῖ.. δῃ. ρ. 242, 326 11 ἔοτύ. ποιεῖται αἱρεῖ 
τὰ Μοῖη: αἱρεῖται Α 11. 18 ὅσοι (ὅσοις ὅ..) ἂν ὦσι τὸ 
κέρνος 88 20 ἔνεισι Κ: ἔνιοι Α πυρροί Δ, οὗ ν». 410 ἢ 
22. 28 ὠόν, ἔριον Νοΐῃ νἱχ τγθούθ, ὠόν, χόριον ὙΥΊ] τα 28 ὃ 
δὴ Α, οὗ, Ρ». 416 αὐτὸ (γ1ο τοῦτο) τη 6] 15 Ὁ. 416 



δ8 
ἄλλαι ὑποπρεσβύτεραι γρᾶες Θασίου μέλανος μεστὸν κεραμευομέναις κοτύλαις μεγάλαις ἔγχεον ἐς σφέτε- 

ρον δέμας οὐδένα κόσμον. ἔρωτι βιαξόμεναι μέλανος οἴνου ἀκράτου. 
Σιληνὸς καὶ Κλείταρχος ἔτι τε Ζηνόδοτος τὴν 6 κύλικα" 
πάντῃ δ᾽ ἀμφὶ νέκυν ποτυλήρυτον ἔρρεεν αἷμα (τ 34). καί (Ζεποῦ. δ, 11)" 

πολλὰ μεταξὺ πέλει κοτύλης καὶ χείλεος ἄκρου. Σιμάριστος δὲ τὸ λεπτὸν ποτήριον οὕτως καλεῖσθαι. ΖΦιόδωρος δὲ τὸν παρά τισι κότυλον κοτύλην ὠνομα- κέναι τὸν ποιητήν (ο 813) ἱπύρνον καὶ κοτύλην. ὃν χύλιχα μὲν οὐκ εἶναι, οὐ γὰρ ἔχειν ὦτα, παραπλήσιον δ᾽ ὑπάρχειν λουτηρίῳ βαϑεῖ, ποτηρίου δὲ εἶδος εἶναι. δύνασθαι δὲ χαὶ τὸν παρὰ τοῖς Αἰτωλοῖς καί τισι τῶν ἢ Ἰώνων λεγόμενον κότυλον, ὃν ὅμοιον ὄντα τῷ προειρη- μένω ὃν οὖς ἔχειν. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ Κράτης ἐν Παιδιαῖς (1 138 Κ) χαὶ Ἕρμιππος ἐν Θεοῖς (0. 239). Ι 4ϑηναῖοι δὲ μέτρον τι καλοῦσι κοτύλην. Θουκυδί- , δὴ ς (1,81)" "ἐδίδοσαν μὲν αὐτῶν ἑκάστῳ ἐπὶ ὀχτὼ μῆνας (ουύλην ὕδατος χαὶ δύο χοτύλας σίτου. Ἄριστο- ράνης Προάγωνι (1 511 10) 
ὃ δ᾽ ἀλφίτων... πριάμενος τρεῖς χοίνιχας 
κοτύλης δεούσας εἴκοσ᾽ ἀπολογίζεται. 

1 866. ΘΟΥΤΌΡΙΙ δ ταθξ]1 ἄλλαι δ᾽ Μαανὶρ γρᾶες 46]. ἴδιαν 8 δέπας Β]αγᾷε5 οὐδὲν ἄκοσμον Α: (ον, Τοὺρ γεϊαὺ {δεινῶς ὑπ᾽) ἔρωτι βιαξόμεναι μέλανος {φρένας οἴνου κράτου ὅ σειληνος αὶ 18 δύο» ὦτα ϑίγθοκοσ. 16 “Αἰολεῦσι αὖο 106.17 τῶν προειρημένων Αι: ΘΟΥΥ. Μαάᾶν, 1. 6. λουτηρίῳ, τὰ ἔοτῦ. ἐνιαχῇ οὖς ἔχευν 601], ν. 4718 18 παιδείαις Α: Ὑτ. (δ 5 22 προαγῶνι Α τηϑῃ, Τρ 28. μοι ΒΆΡΡ]. Κοοῖϊς Ε εἴποσ᾽ 6χ ὝΠΘΙΠΡΥΔΗ 5 1 α]1οἷε᾽ (88: οἴκαδ᾽ Α 
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49 “πολλόδωρος δὲ ποτηρίου τι γένος ὑψηλὸν καὶ ἐγ- 

Ὁ 

ο 

χοιλον. πᾶν δὲ τὸ χοῖλον κοτύλην. φησίν. ἐκάλουν 

οὗ παλαιοί, ὡς καὶ τὸ τῶν χειρῶν κοῖλον: ὅϑεν καὶ 

κοτυλήρυτον αἷμα τὸ ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶν ἀρυσϑῆναι 

δυνάμενον. χαὶ ἐν κοτύλῃ δέ τις παιδιὰ καλεῖται. ἐν 

ἧ κοιλάναντες τὰς χεῖρας δέχονται τὰ γόνατα τῶν νενικη- 

κότων οἵ νενικημένοι καὶ βαστάζουσιν αὐτούς. ΖΦιόδω- 

ρος δ᾽ ἐν Ἰταλικαῖς Γλώσσαις καὶ Ἡράκλειτος. ὥς 

φησι Πάμφιλος. τὴν κοτύλην καλεῖσϑαι καὶ ἡμίναν,. 

παρατιϑέμενος ᾿Επιχάρμου (ρ. 396 1) 

χαὶ πιεῖν ὕδωρ διπλάσιον χλιαρόν, ἡμίνας δύο. 

καὶ Σώφρων (ἔν. ὅ Βο) ᾿χατάστρεψον. τέκνον. τὰν 

ἡμίναν. κοτυλίσκην δ᾽ εἴρηκε Φερεκράτης ἐν Κο- 

οιαννοῖ (1 108 ἔν. 69)" 

τὴν χοτυλίσχην μηδαμῶς. 

᾿“ριστοφάνης ἐν ᾿Δχαρνεῦσι (469) 

χοτυλίσκιον τὸ χεῖλος ἀποκεχρουμένον. 

κοτύλη δὲ χαλεῖται καὶ ἣ τοῦ ἰσχίου κοιλότης. καὶ αἵ 

τοῦ πολύποδος ἐν ταῖς πλεκτάναις ἐπιφύσεις παραγώγως 

κοτυληδόνες. καὶ τὰ κύμβαλα δ᾽ 4ἰσχύλος ἐν Ἦδω- 

γνοῖς κοτύλας εἴρηκεν (ἔν. δτ, ὁ Ν)" 

ὃ δὲ χαλκοδέτοις χοτύλαις ὀτοβεῖ. 

Μαρσύας δέ φησι τὸ ἐν τῷ ἰσχίῳ ὀστοῦν καλεῖσϑαι 

ἄλεισον καὶ κύλικα. κοτυλίσκος δὲ καλεῖται ὃ ἱερὸς 

ὅ ἐγκοτύλη Α ἘΠ: οοΥν, 6χ ΡῸ]]. 9, 1232 8. καὶ Ἡρακλέων ἢ 
γ81οΚ, καὶ Ἡρακλείδης (1. 6. Ταγοιηξπα5) ὙΠ Θτα 28 Μαῖ- 
βγϑῦὰ 1ηὐ6]]6ρῸ ῬΘ]]αθαμι, ααθιὰ ϑαϊᾶδβ ὑγααιὺ ᾿ἀττικὰ (4τακτα ἢ 
ΟΡΐποῦ, αὖ γοϊυϊὺ οὐϊδθλ (ἀὑθίθυ8) ἐν βιβλίοις ιβ΄ 5Βουίρβίββθ: ᾿ 
νοῶ ρθῶ σνα]άθ οοιηρομαϊαΐα, [ἀργαηῦ ἔογίαββθ ἰδ! Παρ- ᾿ 
σύας δὲ φησι. . καλεῖσθαι {κοτύλην. Ἑρμῶναξ δὲ συνώνυμα ἢ 
ἀναγράφει κοτύλην καὶ ἄλεισον καὶ κύλικα, οἵ, Ρ». 480 ἔ οὖ 
ἘΠ. Ν΄. 418, ὅτ 



», 

[5.0) 

τοῦ “ιονύσου κρατηρίσχος, καὶ οἷς χρῶνται οἵ μύσται. 
ὡς Νέίκανδρός φησιν ὃ Θυατειρηνὸς παρατιϑέμενος 
τὸ ἔκ Νεφελῶν ᾿ριστοφάνους ([ 491 Κ)᾽ 

μηδὲ στέψω κοτυλίσκον. 
᾽ Σιμμέας δὲ ἀποδίδωσι τὴν χοτύλην ἄλεισον. 

ὅ8. ΚΟΤΤΑΒΙΣ. ᾿“ρμόδιος ὃ Πεπρεάτης ἐν τῷ περὶ 
τῶν κατὰ Φιγάλειαν Νομίμων (ῬῊ αὶ ΤΥ 411) διεξιὼν 
περὶ τῶν ἐπιχωρίων δείπνων γράφει καὶ ταῦτα" ᾿χαϑα- 
γισάντων ταῦτα ἐν κεραμέᾳ κοτταβίδι πιεῖν ἑκάστῳ 

μικρόν, καὶ ὃ προσφέρων ἂν εἶπεν ᾿εὐδειπνίαο᾽. Ἢ γή- 
σανδρος δ᾽ ὁ Ζελφὸς ἐν Ὑπομνήμασιν, ὧν ἀρχὴ “ἐν τῇ 
ἀρίστῃ πολιτείᾳ, φησίν (Ἢ 6 17 419)" “ὃ καλούμενος κχότ- 
ταβος παρῆλϑεν εἰς τὰ συμπόσια τῶν περὶ Σικελίαν, ὥς 
φησιν Ζικαίαρχος (ΓΘ Π 2417), πρῶτον εἰσαγαγόντων. 

τοσαύτη δὲ ἐγένετο σπουδὴ περὶ τὸ ἐπιτήδευμα ὥστε εἰς 
τὰ συμπόσια παρεισφέρειν ὧϑλα κοτταβεῖα καλούμενα. 
εἶτα κύλικες αἴ πρὸς τὸ πρᾶγμα χρήσιμαι μάλιστ᾽ εἶναι 
δοκοῦσαι κατεσκευάξοντο, καλούμεναι κοτταβίδες. πρὸς 
δὲ τούτοις οἶχοι κατεσχευάξοντο κυκλοτερεῖς, ἵνα πόν- 
τες εἰς τὸ μέσον τοῦ χοττάβου τεϑέντος ἐξ ἀποστήμα- 
τος ἴσου καὶ τόπων ὁμοίων ἀγωνίζξοιντο περὶ τῆς νίκης. 
οὐ γὰρ μόνον ἐφιλοτιμοῦντο βάλλειν ἐπὶ τὸν σκοπόν, 
ἀλλὰ καὶ καλῶς ἕκαστα αὐτῶν. ἔδει γὰρ εἰς τὸν ἀριστε- 
ρὸν ἀγκῶνα ἐρείσαντα καὶ τὴν δεξιὰν ἀγκυλώσαντα 
ὑγρῶς ἀφεῖναι τὴν λάταγα: οὕτω γὰρ ἐκάλουν τὸ πῖπτον 
ἐκ τῆς κύλικος ὑγρόν' ὥστε ἔνιοι μεῖξον ἐφρόνουν ἐπὶ 

1. χέονται Α: οοττ. (8 οχ Ηδ5. 5. κοτυλίσκος, Ἰπια]άθτα ἔογί. [καὶ] ᾧ 5ουϊθοπᾶσχ, οἔ, Ρ. 4966 7 φιγάλιαν αὶ 10 ἀνεῖπεν ευδειπνειας Α, οὔ, ΤΥ Ρ.14190 11 ὧν ἡ ἀρχὴ ς 10 κοττάβια Α 21 ζοτύ. καὶ ἐπὶ τῶν ὁμοίων 28 ἕχαστα ποιεῖν 1 234 τῆι δεξιᾶν κυκλώσαντα ΔῈ: οοτγ. Κα 26 εὐρύϑμως ἀφεῖναι Καὶ πίπτον α πίπτειν Ἐ, ξοτί. διπτόμενον 
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τῷ καλῶς κοτταβίζειν τῶν ἐπὶ τῷ ἀκοντίζειν μέγα 

φρονούντων.ἢ 

Ε 9. ΚΡΑΤΆΑΝΙΟΝ. μήποτε τὸ νῦν καλούμενον κρανίον 

ἔχπωμα οὕτως ὠνόμαξον οἱ ἀρχαῖοι. Πολέμων γοῦν 

ἢ ὅστις ἐστὶν ὃ ποιήσας τὸν ἐπιγραφόμενον Ἑλλαδιχὸν 

περὶ τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ λέγων ΪΜεταποντίνων ναοῦ γρά- 

φει καὶ ταῦτα (ἴν. 28 Ῥυ) “ναὸς Μεταποντίνων, ἐν ᾧ 

φιάλαι ἀργυραῖ ολβ΄. οἰνοχόαι ἀργυραῖ β΄, ἀποϑυστά- 

ἀβονιον ἀργυροῦν, φιάλαι γ΄ ἐπίχρυσοι. ναὸς Βυζαντίων, 
( ἐν ὦ Τρίτων κυπαρίσσινος ἔχων χρατάνιον ἀργυροῦν, 

σειρὴν ἀργυρᾶ. καρχήσια β΄ ἀργυρᾶ, κύλιξ ἀργυρᾶ, 

οἰνοχόη χρυσῆ, κέρατα δύο. ἐν δὲ τῷ ναῷ τῆς Ἥρας 

τῷ παλαιῷ φιάλαι ἀργυραῖ λ΄, κρατάνια ἀργυρᾶ β΄. 

χύτρος ἀργυροῦς. ἀποϑυστάνιον χρυσοῦν, χρατὴρ χρυ- 

σοῦς, Κυρηναίων ἀνάϑημα. βατιάκιον ἀργυροῦν. 

ΚΡΟΥΝΕΙΑ. Ἐπιγένης ΜΜνηματίῳ (1 418 Κ)" 

χρατῆρες. κάδοι, 

ὁλκεῖα, κρουνεῖ᾽. Β. ἔστι γὰρ κρουνεῖα; 4. ναί. 

» ΚΎΑΘΙΣ, κοτυλῶδες ἀγγεῖον. Σώφρων ἕν τῷ ἐπι- 

γραφομένῳ μίμῳ “Γυναῖκες αἱ τὰν ϑεὸν φαντὶ ἐξελᾶν᾽ 

(ἔν. 2 Βο) ᾿“ὑποχατώρυκχται δὲ ἐν κυαϑίδι τρικτὺς ἀλεξι- 

φαρμάκων. 

00. ΚΎΛΙΞ. Φερεκράτης 4Ζουλοδιδασκάλῳ (1 166 ΚΕ)" 

νυνὶ δ᾽ ἀπόνιξε τὴν κύλικα δώσων πιεῖν, 

ἔγχει τ᾽ ἐπιϑεὶς τὸν ἡϑιμόν. 
ταῦτα δ᾽ ἐστὶ κερώάμεα ποτήρια καὶ λέγεται ἀπὸ τοῦ 

κυλίεσϑαι τῷ τροχῷ᾽ ἀφ᾽ ὧν καλεῖται τό τε κυλικεῖον, 

1 τϑούϊιβ ἢ ἐπὶ τῷ εὖ ἀκοντίξειν Βαρτα 6. 232 8 .χρανεῖον 
Α κράνιον Εἰ 8, 9 ἀποϑουστάνιον Α, οἵ. ν. 14 20 ἐξελᾶν 
ΑΡΟ]]. 48 δᾶν. ρ». 592, 14 ΒΕΚΙ: ἔλεξαν Α 21 κυατϑίδι 
τρικτοι Α: σον. ΒΟ 24 ἀπονίξειν Α: οοὐγ. ὦ 28 ἦϑμόν 



ΙΑ δ. 

ἐν ᾧ τίϑεται τόπῳ τὰ ποτήρια, κἂν ἀργυρᾶ τυγχάνῃ 

ὄντα, καὶ τὸ χυλικηγορεῖν, ὅταν ἐπὶ τῇ κύλικί τις 

ἀγορεύῃ. ᾿Δ4ϑηναῖοι δὲ καὶ τὴν ἰατρικὴν πυξίδα κα- ς 
λοῦσι κυλιχνίδα διὰ τὸ τῷ τόρνῳ κεκυλίσϑαι. ἐγένοντο 

5 δ᾽ ἐπίσημοι κύλικες αἵ τε ᾿Ζ4ργεῖαι καὶ αἱ ᾿Αττικαί. καὶ 

τῶν μὲν ᾿Δττικῶν μνημονεύει Πίνδαρος ἐν τοῖσδε 

{{ν:.124.8}" 

ὦ Θρασύβουλ᾽. ἐρατᾶν ὄχημ᾽ ἀοιδᾶν 
τοῦτό {τοι πέμπω μεταδόρπιον. ἐν ξυνῷ κεν εἴη 

0 συμπόταισίν τε γλυκερὸν 

καὶ Διωνύσοιο χαρπῷ καὶ κυλίκεσσιν ᾿4ϑηναίαισι 
κέντρον. .. 

αἵ δ᾽ ᾽4ργεῖαι δοκοῦσι καὶ τὸν τύπον ἔχειν διάφορον 

πρὸς τὰς ᾿Δττικάς. φοξαὶ γοῦν ἦσαν τὸ χεῖλος, ὡς ἃ 

ὅ Σιμωνίδης φησὶν ὁ ᾿Αμόργιος (ἔν. 21 Β᾽)᾽ 

αὐτὴ δὲ φοξίχειλος (4ργείη κύλιξ), 
ἡ εἰς ὀξὺ ἀνηγμένη. οἷοί εἰσιν οἵ ἄμβικες καλούμενοι. 

τὸ γὰρ φοξὸν ἐπὶ τούτου τάττουσι, καϑότι Ὅμηρος 
ἐπὶ τοῦ Θερσίτου (Β 319)" 

0 φοξὸς ἔην κεφαλήν. 
καὶ ἔστιν οἷον φαοξός. ὃ πρὸς τὰ φάη ὀξὺς δρώμενος. 

61. διάφοροι δὲ κύλικες γίνονται καὶ ἐν τῇ τοῦ συσ- 

σίτου ἡμῶν ᾿4ϑηναίου πατρίδι ΝΝαυκράτει. εἰσὶν γὰρ 

φιαλώδεις μέν, οὐ κατὰ τόρνον, ἀλλ᾽ ὥσπερ δακτύλῳ 

πεποιημέναι, καὶ ἔχουσιν ὦτα τέσσαρα, πυϑμένα εἰς 

πλάτος ἐκτεταμένον (πολλοὶ δ᾽ ἐν τῇ Ναυκχράτει κερα- 
μεῖς" ἀφ’ ὧν χαὶ ἡ πλησίον τῶν χεραμείων πύλη 

[ς 

ον ϑι 

4 κυλιχνέδα Κὶ 001]. ῬΟ]]. 6, 98 οὐ Ηδ65. οὐ Ῥμοῦ. 8. ν: κυ- 
λικίδηᾳλ ΑΒ 9 τοι δὰ. Βοθοκ 11 διόνυσοιο αὶ ἀϑηναιεσι 
Α;: οοΥγ. ϑομηθῖᾶθν 16 β'ρρ!]Ῥο. εχ Εὖ. Μ. 798, 21, φοξόχειλος, 
φοξὴ χειρός, φοξίχειρος 8.111, φοξὴ χεῖλος Βογρ 21 ἴον. ἀπω- 
ξυμμένος 22 πίνονται Δ: οοΥΥ. 64. Βδ59 
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Κεραμικὴ καλεῖται) καὶ βάπτονται εἰς τὸ δοχεῖν εἶναι 

ἀργυραῖ. ἐπαινοῦνται δὲ καὶ αἱ Χῖαι κύλικες. ὧν 
μνημονεύει Ἕρμιππος ἐν Στρατιώταις (1 240 Κ)᾽ 

Χία δὲ κύλιξ ὑψοῦ χρέμαται 
περὶ πασσαλόφιν. : 

ἐ Γλαύκων δ᾽ ἐν ταῖς Γλώσσαις Κυπρίους φησὶ τὴν 

χοτύλην κύλικα καλεῖν. Ἑρμῶναξ δ᾽ ἐν Συνωνύμοις 

οὕτως γράφει" “ἄλεισον., ποτήριον. κύπελλον. ἄμφωτις. 

σκύφος. κύλιξ. κώϑων. καρχήσιον, φιάλη. ᾿Ζ4χαιὸς 

δὲ ὃ ᾿Ερετριεὺς ἐν ᾿Ζλκμαίωνι ἀντὶ τοῦ κύλικες παρα- τὸ 
γώγως κυλιχνίδας εἴρηκε διὰ τούτων (ἔτ. 14 Ν)" 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα μέλανα δεῦρ᾽ ἀμνὸν φέρειν 

κοινόν τε χρὴ χρατῆρα καὶ κυλιχνίδας. 

καὶ ᾽'4λκαῖος ((τ. 41 ΒΏ «ἐν τῷ. .)" 

481 πίνωμεν" τί τὰ λύχν᾽ ὀμμένομεν; δάκτυλος ἁμέρα. τιῦ 

κὰδ δ᾽ ἄειρε κυλίχναις μεγάλαις. αἰταποικιλλις. 

οἶνον γὰρ Σεμέλας καὶ Ζ΄ιηὸς (υΐὸς) λαϑικαδέα 

ἀνθρώποισιν ἔδωκ᾽. ἔγχεε κέρναις ἕνα καὶ {δύον 
ὅ πλέαις {κὰκ κεφαλᾶρο». 

καὶ ἐν τῷ δεκάτῳ (ἔν. 43)" 90] 

λάταγες ποτέονται κυλιχνᾶν ἀπὸ Τηιᾶν. 

ὡς διαφόρων γινομένων καὶ ἐν Τέῳ κυλίχων. 

02. Φερεκράτης Κοριαννοῖ (1 104 Κ)" 

ἐκ τοῦ βαλανείου γὰρ δίεφϑος ἔρχομαι. 

ξηρὰν ἔχουσα τὴν φάρυγα. Β. δώσω πιεῖν. 95, 

7 ἙἙρμῶναξ ῬοῦγΥ: ἵππώναξ αὶ 8 ποτήριον ἴοτῦ. ἀο] πάσχα 
10 κύλικας Κα 12 δευραμονον Α: οοΥΥ. ΝαῦοΚ 14 Β0ρὈ]. Μεῖΐῃ 
1ὅ τὸν λύχνον ἀμμένομεν ἃ: τὰ λύχν᾽ Ῥοιβ, ὀμμένομεν ΑὮΥ 
10 αἶψ᾽ ἀπὺ κιλλίβα Δν, οἵ, ΧΡ. 4804 17 υἱὸς δαᾶ. 6 ». 480 
λαϑικηδέα ΔΑ, οἵ. ». 480 18 ἔδωκεν Α ἐγχεαι κερνὰ Ἀ, 
οὗ, γν. 480 δύο 84. 6 τ. 480 19 πλέαις Ῥ. 480: πλείους 
Α,, τρίϊαπδ, ΒΌΡΡΙ]. 6 Ῥ». 480 21 κυλίχναν οὗ τηΐίαν Α΄: (ΟΥ̓. 
(δ 24 διεφϑορὸς Α: οοΥΥ. Οδ5 25 φάρυγγα Α 
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4. γλίσχρον γέ μοὐστὶ τὸ σίαλον νὴ τὼ ϑεώ. 
Β. εἰ λάβω κυρισοι τὴν κυλίσκην; 4. μηδαμῶς 

ὅ μικράν γε. κινεῖται γὰρ εὐϑύς μοι χολή. 
ἐξ οὗπερ ἔπιον ἔκ τοιαύτης φάρμακον. 

ὄ εἰς τὴν ἐμὴν νῦν ἔγχεον τὴν μείξονα. 
ὅτε δὲ μεγάλοις ποτηρίοις αἵ γυναῖχες ἐχρῶντο ὃ αὐτὸς 
εἴρηκε Φερεκράτης ἐν Τυραννίδι διὰ τούτων (Ὁ. 187)" 

εἶτ᾽ ἐκεραμεύσαντο τοῖς μὲν ἀνδράσιν ποτήρια 
πλατέα, τοίχους οὐκ ἔχοντ᾽, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοὔδαφος μόνον, 

0. κοὐχὶ χωροῦντ᾽ οὐδὲ κόγχην, ἐμφερῆ γευστηρίοις" 
σφίσι δέ (γ᾽) αὐταῖσιν βαϑείας κύλικας ὥσπερ δλκάδας 

ὅ οἰναγωγούς, περιφερεῖς, λεπτάς. μέσας, γαστροιίδας, 
οὐκ ἀβούλως. ἀλλὰ πόρρωϑεν κατεσχευασμέναι 
αὔϑ'᾽ ὅπως ἀνεκλογίστως πλεῖστος οἶνος ἐχποϑῇ. 

ὅ εἶθ᾽ ὅταν τὸν οἶνον αὐτὰς αἰτιώμεϑ᾽ ἐκπιεῖν, 
λοιδοροῦνται κὠμνύουσι μὴ ᾽χπιεῖν ἀλλ᾽ ἢ μίαν. 

10 ἣ δὲ κρείττων ἡ μί᾽ ἐστὶ χιλίων ποτηρίων. 
09. ΚΎΜΒΙΑ τὰ κοῖλα ποτήρια καὶ μιχρὰ Σιμά- 

θιστος. ΖΙωρόϑεος δέ" “γένος ποτηρίων βαϑέων τὰ 
Ὁ χυμβία καὶ ὀρϑῶν, πυϑμένα μὴ ἐχόντων μηδὲ ὦτα. 
Πτολεμαῖος δὲ ὃ τοῦ ᾿Δριστονίκου τὰ χυφά. Νέκαν- 
δρος δ᾽ ὃ Θυατειρηνὸς τὸ χωρὶς ὠτίων ποτήριον ὠνο- 
μαχκέναι Θεόπομπον ἐν “Μήδῳ (1 ται ΚΘ. Φιλήμων 
Φάσματι (1 502 Κ)᾿ 

1 γλαισχρον Α: 6ΟΥΥ, (88 γέ θοῦτ: τέ μοὐστὶ τὸ Ὀ1: μου τὸ Α 2 τί (μοο 18600}5) λάβω κεράσαι σοι; τὴν κο- τυλίσκην (815 ρ. 479 Ὁ): ΚΟΟΙ, ρυδοϑίαΐ τί λάβω; κεράσω σοι τὴν κοτυλίσκην; 8 εἶτα κεραμεύσαντα Α: 6017. Βρκ μὲν Ἐ: ὁτη. αὶ 10 δωροῦντ᾽ Α: δογ. (85 11 σφίσι δέ γ᾽ ΒρΆ: φασὶ δ᾽ Α 12 λεπτάς, μεστὰς Β,, ξουδ. ἐχτεταμένας γαστρώνι- δὰς Κοοκ 14 ϑρυτατα ραΐαΐ ὙΊ] Δ τα 10 κὀμνύουσι Α μὴ πιεῖν Ἐ; τϑοΐα, ΟΡΙΠΟΙ 18 κοῖλα οχ πλοῖα ΟΟΥ̓ΤΙ 1, γο]αῦ τὰ ποτήρια καὶ πλοῖα μικρά 20 ὀρϑὸν Α: οογ. Εἰ 

Ὀ 

τὸν Σ--ἐ---- 



μι 

600 ΤΆ 

ἐπεὶ δ᾽ ἡ Ῥόδη 
΄ 3 ϑ , 32 - -» » 

κυμβίον ἀκράτου κατασέσειχ᾽ ὑμᾶς ἄνω. 
, . 3 ἐὰ Ψ, 3 δ΄ Α -" , 

Διονύσιος δ᾽ ὃ Σόμιος ἐν ἕκτῳ περὶ τοῦ Κύκλου 
- -- ΟΞ». 

(ΟῚ 10) τὸ αὐτὸ οἴεται εἶναι κισσύβιον καὶ κυμβίον. 

φησὶ γὰρ ὡς Ὀδυσσεὺς πληρώσας κυμβίον ἀκράτου ὥρεξε 
τῷ Κύκλωπι. οὐκ ἔστι δὲ μιχρὸν τὸ διδόμενον αὐτῷ 
κισσύβιον παρ᾽ Ὁμήρῳ (ι 846) οὐ γὰρ ἂν τρὶς πιὼν 

μέγιστος ὧν τὸ σῶμα ταχέως ἂν ὑπὸ τῆς μέϑης κατη- 

νέχϑη. τοῦ κυμβίου μνημονεύει καὶ ΖΦημοσϑένης 
ἐν τῷ κατὰ Μειδίου ((58) ἀκολουϑεῖν αὐτῷ φάσκων 

δυτὰ καὶ κυμβία. «καὶ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ (138) “ἐπ᾽ 

ἀστράβης δὲ ὀχούμενος ἐξ ᾿“ργούρας τῆς Εὐβοίας, 

χλανίδας δ᾽ ἐπ᾽ ὄχου καὶ χυμβία καὶ χκάδους ἔχων, 

ὧν ἐπελαμβάνοντο οἱ πεντηκοστολόγοι.) καὶ ἐν τῷ 

χατὰ Πὐέργου καὶ Μενησιβούλου (68). φησὶ δὲ Ζ6- 

δυμος ὃ γρορ ματος Φ. τ ϑομπι) ἐπέμηκες εἶναι τὸ πο- 

τήριον καὶ στενὸν τῷ σχήματι, παρόμοιον πλοίῳ «(ὃ 
καλεῖται κύμβη». καὶ ᾿ἀναξανδρίδης ἐν ᾿Δ4γροίκοις 
{1186 Κ)" 

μεγάλ᾽ ἴσως [ποτήρια] 

προπινόμενα καὶ μέστ᾽ ἀκράτου κυμβίαὶ 
ἐχάρωσεν ὑμᾶς. Β. ἀνακεχαίτικεν μὲν οὖν. 

Ἄλεξις Ἱππεῖ (1 828 Κ)᾽ 

1. 2 γοῦῦῶ ΟὈϑουχδ 1 ἔπιεν ἡ Ῥόδη ΜδοΥοΌ. 5, 21, ἴ 
2 κατασέσεικεν Α,.. ὅδβαᾳᾳ οἵ. βαρτὰ Ρ. 461 ἃ 8 ξοτί. «οὕτω» 
ταχέως ἂν γ6] οὕτως ἂν 11-- 14 50}ρ]. ποθ ΜδοτοΪο 5, 21, 8 
18 δ᾽ ἐπ᾽ ὄχου ϑοῃποϊάθπίη: ΔΕ ΟΧΟ οοἄ. Μϑοῦ χαὶ κά- 
δους θεὰ: ΟΟΙ οοἂ. ΜϑοΥ 11. 18 βιρρ!. ἘρΘ ΠΟΙ οχ ΒΈΚΚ. 
ϑηθοῦ, 274, 29 (οἵ, 0. Ν. δάδ, 81), ἴὰμι μὰς ἔοτί. ὑσϑηθροπθμδ, 
βαηὺ γοῦθα Ρ. 482 ἀθ ὅτι δὲ καὶ πλοῖον -- ναυστολεῖς χϑόνα, 
οἵ. Μδουοῦ. 9 20 ποτήρια 46]. Καὶ ἄπο Νδογοῦϊο, ἈὈῚ π860 
ΩΟ (. 6. ἴσως) ΚΎΜΒΙΑ ΤΤΡΟΤΤΙΝΟΜΕΝΔ ΚΔΙ ΜΕΤΤᾺ δκρδε- 
ΚΔΙΚΙΩΟΓΘΕΜΥΜΔΟ 22 ἀνακεχἔἕτικεν Α 

σι 
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ΙΑ 
ΟἹ 

τά τὲ κυμβία 
«ἀρ. ἦν πρόσωπ᾽ ἔχοντα χρυσᾶ παρϑένων;: 
Β. νὴ τὸν “ί᾽, ἦν γάρ. 4. ᾧ τάλαιν᾽ ἐγὼ κακῶν. 

04. Ἐρατοσϑένωης δ᾽ ἐν τῇ πρὸς ᾿Δγήτορα τὸν 4{- 
κῶνα ᾿Επιστολῇ (ρ. 201 ΒοτπΠ) ὡς κυαϑῶδες ἀγγεῖον τὸ 
κυμβίον παραδίδωσι γράφων οὕτως" “ϑαυμάζουσι δὲ 
οὗ αὐτοὶ καὶ πῶς κύαϑον μὴ κεκτημένος. ἀλλὰ κυμβίον 
μόνον. φιάλην προσεχέχτητο. δοκεῖ δή μοι τὸ μὲν τῆς 
τῶν ἀνθρώπων χρείας ἕνεχα. τὸ δὲ τῆς τῶν ϑεῶν 
τιμῆς εἰς τὴν χτῆσιν παρειληφέναι. κυάϑῳ μὲν οὖν 
οὐδὲν ἐχρῶντο τότε οὐδὲ κοτύλῃ. κρατῆρα γὰρ ἵστασων 
τοῖς ϑεοῖς. οὐκ ἀργυροῦν οὐδὲ λιϑοκόλλητον, ἀλλὰ 
γῆς Κωλιάδος [γῆς]. τοῦτον δ᾽ ὁσόκις ἐπί τι πληρώ- 
σαιεν, ἀποσπείσαντες τοῖς ϑεοῖς ἐκ τῆς φιάλης ὠνο- 
χόουν ἐφεξῆς, τὸν νεοχρᾶτα βάπτοντες τῷ κυμβίῳ, 
καϑὰ καὶ νῦν παρ᾽ ὑμῖν ποιοῦσιν ἐν τοῖς φιδιτίοιο. 
εἰ δέ ποτε πλεῖον πιεῖν βουληϑεῖεν. προσπαρετίϑεσαν 
τοὺς καλουμένους κουύλους, κάλλιστα καὶ εὐποτώτατα 
ἐχπωμάτων. ἦσαν δὲ καὶ οὗτοι τῆς αὐτῆς χκεραμείας." 
ὅταν δ᾽ Ἔφιππος ἐν ᾿Ἐφήβοις λέγῃ (1 286 ΚΕ): 

οὐ χύλικας ἐπὶ τὰ δεῖπνα Χαιρήμων φέρει. 
οὐ χυμβίοισι πεπολέμηκ᾽ Εὐριπίδης. 

οὐ τὸν τραγιχὸν λέγει ποιητήν, ἀλλά τινα ὁμώνυμον 
αὐτῷ, ἤτοι φίλοινόν τινα ἢ αἰτίαν ἔχοντα οὐ χθρηστήν. 
ὥς φησιν ᾿Δντίοχος ὃ ᾿“λεξανδρεὺς ἐν τῷ περὶ τῶν 

’ ἔν τῇ μέσῃ κωμῳδίςς κωμῳδουμένων Ποιητῶν. τὸ γὰρ 

2 ἀρ’ Δα. ῬοῦΣ 8 ἔγωγε κακῶν Α: οοἵν. ΠΙ 7. 8 κυμ- βίον" μόνην φιάλην Α: οοτΥ. ('ὰ 5 11 ἔστησαν Μδοτοῦ 18 τῆς “Κωλιάδος γῆς Α, ΤΗΟ ΚώΔΙΔΔΟς ΜδΟΥΟΌΙ οοα: οοΥν. Ἡϑααρρο ἔπι τι πληρώσαιεν Α, ΕἸ ΟΤΤΔΉΡΔΟΑΙΕΝ Μδον. οο4, Ἰορσοϊαῦύῃν πιπληρώσαιεν 10 φιδιτείοις (510) Α 

4 
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ἐπάγεσϑαι χατὰ τὰς ἑστιάσεις κυμβία καὶ δοκεῖν τού- 

τοις διαμάχεσθαι εἰς ἑἕχάτερα τείνει. μνημονεύει δ᾽ 

αὐτοῦ καὶ ᾿ἀναξανδρίδης ἐν Νηρηίσιν (Ὁ. 146)" 

δὸς δὴ τὸν χόα 

αὐτῷ σύ. Κῶμε. καὶ τὸ κυμβίον φέρων" 

Εὐριπίδης τις σήμερον γενήσεται. 

καὶ Ἔφιππος ἐν Ὁμοίοις ἢ Ὀβελιαφόροις (Ὁ. 259). 

Διονυσίου δὲ δράματ᾽ ἐκμαϑεῖν δέοι 

καὶ Δημοφῶντος. ἅττ᾽ ἐποίησεν εἰς Κότυν. 

ῥήσεις τε κατὰ δεῖπνον Θεόδωρός μοι λέγοι, 

“άχητί τ᾽ οἰχήσαιμι τὴν ἑξῆς ϑύραν, 

ὅ χυμβία τε παρέχοιμ᾽ ἑστιῶν Εὐριπίδη. 
ὅτι δὲ χαὶ πλοῖον ἡ κύμβη Σοφοκλῆς ἐν ᾿ἀνδρομέδα 
φησίν (ἔν. 123 Ν)" 

ἵπποισιν ἢ κύμβαισι ναυστολεῖς χϑόνα:; 

κύββα ποτήριον ᾿4πολλόδωρος Παφίους. 

Θὅ. ΚΎΤΤΕΛΛΟΝ. τοῦτο πότερόν ἐστιν ταὐτὸν τῷ ἀλείσῳ 

καὶ τῷ δέπαι {χαὶ μόνον» ὀνόματι διαλλάσσει --- 

τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι κυπέλλοις υἷες ᾿4χαιῶν 

δειδέχατ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος ἀνασταδόν (1 610) --- 

ἢ διάφορος ἦν ὃ τύπος καὶ οὐχ ὥσπερ τὸ δέπας καὶ 

τὸ ἄλεισον ἀμφικύπελλον. οὕτω [δὲ] καὶ τοῦτο. κυφὸν 

δὲ μόνον; ἀπὸ γὰρ τῆς κυφύτητος τὸ κύπελλον. ὥσπερ 

5 σύγκωμε Α: οοὐγ. Μοὶ 9. ατεποιῆσεν Α: 6ΟΥΥ. Ρααβ 
Κότυν Οδ5: κοτύλην ἃ 10 κατὰ τὸ δεῖπνον Α: ΘΟΙΥΥ. ῬΟΥΒ 
ϑεωρός Α: οοΥὐΥ. Μοὶ 11 “άχητι τ᾽ Ῥοιβ: λητιτ αὶ 12 εὖρι- 
πιδης ΔΑ: ὁοΥγ. ΟΣ 18--1ὅ οἵ, βΒαρτὰ δὰ ». 481 14 τϑοὐϊαβ 
παρίστησιν Ῥγο φησίν 10 κύββα Α, περὶ κύββης Ἰοτατηδ, οοᾶ, 
οἵ, 68. 5. π φιους ΔΑ, οὗ ρ». 488 ἃ, αὐΪ αα886 Βοτρύῶ βαῃὖῦ 
εὐρύϊα5 δηθ οὐ ῬΘΊ] απ ὑγα ΒΡ ΟΞ ΘΙῚ8 18 καὶ μόνον Καὶ (πς8 Οδδδα- 
Ῥομο): ἢ Α, [ἢ] ὀνόματι (μόνον) διαλλάσσον ΡΟΪΔ 19 ρῥταθίθγθα 
81105 ΗΟΙΠΘΙῚ γϑύβαβ δὐθα]ογαῦ βου ρίου, ὑπᾶρθ βϑᾶάθιη 6556 δέπας 
ἄλεισον κύπελλον ἀρρδτογθῦ, οὗ, βαρτα ο. 24 22 δὲ ἀ6]. Καὶ 
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'καὶ τὸ ἀμφικύπελλον, ἢ ὅτι παραπλήσιον ἦν ταῖς τ 
πέλλαις, συνηγμένον μᾶλλον εἰς τὴν κυφότητα" ἢ 
ἀμφικύπελλα οἷον ἀμφίκυρτα ἀπὸ τῶν ὥτων. διὰ τὸ 
τοιαῦτα εἶναι τῇ κατασχευῇ. φησὶ γὰρ καὶ ὃ πο ιητής 

ὅ. (Ζ 10) 
«ἦτοι ὃ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσϑαι ἔμελλενν 
χρύσεον ἄμφωτον. 

᾿Ζντέμαχος δ᾽ ἐν ε΄ Θηβαίδος (ξν. 20). 
πᾶσιν δ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἐποιχόμενοι κήρυκες 

0 χρύσεα χαλὰ κύπελλα τετυγμένα νωμήσαντο. 
Σιληνὸς δέ φησι" ᾿κύπελλα ἐκπώματα σκύφοις ὅμοια, ὡς 
καὶ Νίχανδρος ὃ Κολοφώνιος ([ι. 140 508)... ἱκύπελλα483 
δ᾽ ἔνειμε συβώτης (υ 353). Εὔμολπος δὲ ποτηρίου γένος, 
ἀπὸ τοῦ κυφὸν εἶναι. Σιμάριστος δὲ τὸ δίωτον ποτή- 

ὅ ριον Κυπρίους, τὸ δὲ δίωτον καὶ τετράωτον Κρῆτας. Φι.- 
λητᾶς δὲ (δι. 48 ΒΔ(Ε) Συρακοσίους κύπελλα καλεῖν τὼ 
τῆς μάξης καὶ τῶν ἄρτων ἐπὶ τῆς τραπέζης καταλείμματα. 

ΚΎΜΒΗ. Φιλήμων ἐν ταῖς ᾿“ττικαῖς Φωναῖς κύλι- 
χος εἶδος. ᾿“πολλόδωρος ὁ᾽ ἐν τῷ περὶ ᾿Ετυμολογιῶν 

Ὁ Παφίους τὸ ποτήριον χαλεῖν χύββα. 
60. ΚΩΘΩΝ Μακωνικὸν ποτήριον, οὗ μνημονεύει 

Ξενοφῶν ἐν α΄ Κύρου Παιδείας (ο. 5, 8). Κριτίας 
δ᾽ ἐν Πακεδαιμονίων Πολιτείᾳ γράφει οὕτως (Γ Ἢ 6 Π 68) 
χωρὶς δὲ τούτων τὰ σμικρότατα ἐς τὴν δίαιταν, ὑπο- 
δήματα ἄριστα Μακωνικὰ «καὶ ἱμάτια φορεῖν ἥδιστα 
καὶ χρησιμώτατα: κώϑων “ακωνικός, ἔχπωμα ἐπιτη- δειότατον εἰς στρατείαν καὶ εὐφορώτατον ἐν γυλιῷ. 

Ὁ" 

θ Ηοχποτΐ γουϑὰς9 ΒΌΡΡ]θπᾶτιϑ ογαῦ, οἵ, ἘΦ. Μ. 90,46 16 φιλί. τὰς αὶ 18566 οἵ δᾶ Ρ. 482) 46 20 κύμβα Α κύμβαν Ἐ: οοτν. Κι οἵ, ν. 4856 26 καὶ δα, Καὶ 20 κώϑων (δ5: καϑ' ὧν Α, σῇ, ῬΙαΐ, 1,γο. 9 
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οὗ δὲ ἕνεκα στρατιωτικόν. πολλάκις ἀνάγκη ὕδωρ πίνειν 
οὐ καϑαρόν. πρῶτον μὲν οὖν τὸ μὴ λίαν κατάδηλον 

εἶναι τὸ πόμα" εἶτα ἄμβωνας ὃ κώϑων ἔχων ὑπολείπει 

τὸ οὐ χαϑαρὸν ἐν αὑτῷ. καὶ Πολέμων δ᾽ ἐν τῇ... 

τῶν πρὸς ᾿4δαῖον καὶ ᾿ἀντίγονον, ὅτι κεραμέοις ἀγγείοις 

ἐχρῶντο οἱ “ακεδαιμόνιοι γράφει οὕτως (ἔτ. ὁ1 Ῥεὴ" “ἀλλὰ 

μὴν ὅτι ἀρχαικὸν ἦν τὸ τοιοῦτον [δὲ] τῆς ἀγωγῆς γένος 

ὃ καὶ νῦν δρᾶται παρά τισι τῶν Ἑλλήνων" ἐν 
Ζργει μὲν ἐν ταῖς δημοσίαις ϑοίναις. ἐν “ακεδαίμονι 

δὲ κατὰ τὰς ἕορτάς, ἔν τε τοῖς ἐπινικίοις καὶ τοῖς 

γάμοις τῶν παρϑένων. πίνουσιν ἔκ χεραμέων ποτη- 

ρίων" ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις συμποσίοις χαὶ φιδιτίοις ἐν 

πιϑάκναις ... μνημονεύει αὐτοῦ χαὶ ᾿4ρχίλοχος ἐν 

᾿Ἐλεγείοις ὡς ποτηρίου οὕτως (ἔν. 4 ΒΞ) 

ἀλλ᾽ ἄγε σὺν κώϑωνι ϑοῆς διὰ σέλματα νηὸς 

φοίτα χαὶ κοίλων πώματ᾽ ἄφελκε χάδων. 

ἄγρει δ᾽ οἶνον ἐρυϑρὸν ἀπὸ τρυγός" οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς 

νήφειν ἐν φυλακῇ τῇδε δυνησόμεϑα. 

ὡς τῆς κύλικος λεγομένης κώϑωνος. ᾿Δριστοφάνης 

ἹΙππεῦσιν (599) 

εἰς τὰς ἱππαγωγοὺς εἰσεπήδων ἀνδρικῶς 

πριάμενοι κώϑωνας. οἱ δὲ σχόροδα χαὶ κρόμμυα. 

Ἡνίοχος Γοργόσι (1 481 1)᾽ 

1 οὐδὲ ἕνεκα Α: οοΥ7. Οδδθ; απ8ὸ βϑουηξαῦ ΠῸῚ ΟΥΘαῸ ἢ 
ταῦθ] 6586, δυγαγιὺ οὐϊαη Μρίπθκθ 6011. Ῥμοῦ. 5. κώϑωψ ἢ 
2 κατάδολον Α: σον, θα, ΒαὰΒ 8 ὑπολείπειν Α: οοὐτν. Ἡδέθρῃ ἢ 
4 ἐν τῇ {ε΄ ὅοῦνν, οἵ ρ. 484 6; Ῥοϊθῃιοηῖβ ψϑυρα αύθτῃ δὲ 
Βηθυα δαξουρία εἰπῦ ποι ἴδια Ῥαθοὺ 1 ἦν τὸ τοιοῦτον δὲ Α:᾿ 
δὲ 46]. ὉΙ, τὸ τοιοῦτον λιτῆς ἀγωγῆς Μροίῃ, ἕοτί. τὸ τοιόνδε ᾿ 
8 Βιαύπμι ποῦ. ΠῚ] ὁρᾶται τϑοῦθ, ΟΡ ΠΟΥ, Πα 19 φιδιτείοις Ἁ! 
18 δϊδίαχῃ, ἡοὺ. Κ᾿ “ἐκεράννυον ᾿ΒΌΡΡ]. ὙγΠδπὶ 158 ἀλλά τε Ἀ:} 
ΟΟΥΥ. Μὰ 18 ἐν Μυ8β: μὲν Α 19 ὡς --- κώϑωνος μι ὦ 
ϑαβρθοδ8; 22 σχόρδα Α, ἐλάας (ργτο καὶ) ΒοΙΡΚ Ϊ 
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πιεῖν πιεῖν τις ἐγχείτω λαβὼν 

πυριγενῆ κυκλοτερῆ βραχύωτον παχύστομον 

κώϑωνα παῖδα φάρυγος. 

Θεόπομπος Στρατιώτισιν (1 τ41 Κ)᾽ 

5 ἐγὼ γὰρ {(ἂν» κώϑωνος ἔκ στρεψαύχενος 

πίοιμι τὸν τράχηλον ἀνακεκλασμένη:;: 

΄άλεξις Ἐρίϑοις (1 368 Κ)᾽ 

εἶτα τετρακότυλον ἐπεσόβει κώϑωνά μοι. 
παλαιὸν οἴχων κτῆμα (Επτ:. Μεά. 48). 

0 ἀπὺ δὲ τοῦ ποτηρίου τούτου καὶ ἀκρατοκώϑωνας κα- 

λοῦσι τοὺς πλέονα ἄκρατον σπῶντας. ὡς Ὑπερείδης 

ἐν τῷ κατὰ Ζημοσϑένους (ρ. 38 εἃ. Β12. Καλλέξεινος 

δ᾽ ἐν τετάρτῳ περὶ ᾿4λεξανδρείας ἀναγράφων τὴν τοῦ 

Φιλαδέλφου πομπὴν καὶ καταλέγων πολλὰ ἐκπώματα 

ὅ γράφει καὶ τάδε (οἴ, Κ Ρ. 199 δ) ᾿χώϑωνες διμέτρητοι 

β΄. --- 61. περὶ δὲ τοῦ κωθωνίζεσϑαι καὶ ὅτι χρήσι- 

μός ἐστι διὰ χρόνου ὃ χκωϑωνισμὸς Μνησίϑεος ὃ 

᾿4ϑηναῖος ἰατρὸς ἐν τῇ περὶ Κωϑωνισμοῦ ἐπιστολῇ 
φησιν οὕτως: “συμβαίνει τοὺς μὲν πολὺν ἄκρατον ἐν 

ταῖς συνουσίαις πίνοντας μεγάλα βλάπτεσϑαι καὶ τὸ 

σῶμα καὶ τὴν ψυχήν. τὸ μέντοι κωϑωνίζεσϑαι διά184 

τινῶν ἡμερῶν δοκεῖ μοι ποιεῖν τινὰ καὶ τοῦ σώματος 

κάϑαρσιν καὶ τῆς ψυχῆς ἄνεσιν. γίγνονται γάρ τινες 

ἡμῖν ἐκ τῶν καϑ᾽ ἡμέραν συμποσίων ἐπιπόλαιοι δοι- 

μύτητες" ταύταις οὖν ἐστι τῶν μὲν πόρων οἰκειότατος 

2.38 γοῦῦδα ἠυγραΐα, παῖδα υὐϊααθ οὕτη πυριγενῆ ᾿ᾳπρσοπάθτη, 
ΠΟΙΉΘῚ ἃ απὸ ρΡοπᾶραῦ φάρυγος ΡοΥ1Ὁ; ἀοσμτηῖο85 1886 Ραϊαῦ 
Πα 8. φάρυγγος ΑΒὉἢ ὅ ἂν 846, Τ΄6Ὀ06] (6ΧΣ σουβϑὰ 8] 670) 
θ ποιμαντὸν Α πιόμαν τὸν ἘΠ οοττ. ϑοῦ 8 εἶτ᾽ ἐν Α: ΟΟΥΥ. 
Ῥοτβ, ἔοτύ. εἶτεν τρικότυλον 9 πλέον οἴκων Α: ΟΟΥΤ. ῬΟΥΒ 
11 πλέον Α πολὺν ἘΠ: οοὐτ. Καὶ ὑπερίδης Α 15. 10 διά- 
μετροι β΄’ Α, οἵ, Ρ». 199 24. ἐπιπόλεοι Δ: σοΥΥ. Εἰ 

ΑΤΗΕΝΑΕΤ5 1Π1. ὅ 
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ὁ διὰ τῆς οὐρήσεως. τῶν δὲ καϑάρσεων ἡ διὰ τῶν 

κωϑωνισμῶν πρέπει μάλιστα. χατανίζεται γὰρ τὸ σῶμα 

τοῖς οἴνοις" ὑγρὸν γὰρ καὶ ϑερμὸν ὃ οἶνος" τὸ δὲ ἀφ᾽ 
ἡμῶν διηϑούμενον οὖρόν ἐστιν δριμύ. τὰ γοῦν ἱμάτια 

τούτῳ χρώμενοι ῥύμματι πλύνουσιν οἵ γναφεῖς. τρία 

δὲ παραφύλαττε ὅταν χκωϑωνίζῃ" μὴ πονηρὸν οἶνον 

πίνειν μηδὲ ἄκρατον μηδὲ τραγηματίζεσϑαι ἐν τοῖς 

κωθωνισμοῖς. ὅταν δ᾽ ἱκανῶς ἔχῃς ἤδη. μὴ κοιμῶ 

πρὶν ἂν ἐμέσῃς πλέον ἢ ἔλαττον. εἶτα ἐὰν μὲν ἐμέσῃς 
ἱκανῶς. ἀναπαύου μικρὸν περιχεάμενος" ἐὰν δὲ μὴ 

δυνηϑῇς ἱκανῶς κενῶσαι σαυτόν. πλείονι χρῆσαι τῷ 

λουτρῶ καὶ εἰς τὴν πύελον κατακλίϑητι σφόδρα εἰς 

ϑερμὸν ὕδωρ. -- Πολέμων δ᾽ ἐν πέμπτῳ τῶν πρὸς 

᾿δαῖον καὶ ᾿ἀντίγονόν φησι (ἔτ. 60 Ῥι)" ᾿ἱΖιόνυσος τέ- 

λειος καϑήμενος ἐπὶ πέτρας᾽ ἐξ εὐωνύμων δ᾽ αὐτοῦ 

Σάτυρος φαλακρός, ἐν τῇ δεξιᾷ κώϑωνα μόνωτον ῥαβδω- 

τὸν κρατῶν. 

08. ΛΑΒΡΏΩΝΙΑ ἐκπώματος Περσικοῦ εἶδος ἀπὸ τῆς 

ἐν τῷ πίνειν λαβρότητος ὠνομασμένον. πλατὺ δ᾽ ἐστὶ 

τῇ κατασκευῇ καὶ μέγα" ἔχει δὲ καὶ ὦτα μεγάλα. Μέ- 
νανδρος “ΑἍλιεῖ ((-. 34 Κ)᾽ 

εὐποροῦμεν. οὐδὲ μετρίως ἐκ Κυίνδων χρυσίον. 

Περσικαὶ στολαὶ δ᾽ ἐκεῖναι πορφυρᾶ τε στρώματα 

ἔνδον ἔστ᾽, ἄνδρες. ποτηρίδια τορεύματα 

κἀχτυπωμάτων πρόσωπα. τραγέλαφοι. λαβρώνια. 

1 ἡ ς: ὁ ΑἸῈΝ Ὡ ἴογύ. διανίξεται 10 μικρὸν Εἰ 
ΒΌΡΘΥΒΟΥ, ὥς: μικρῶς Α, μετρίως Οδ8 18 Ῥοϊ]θυηομΐβ ἐθβἐϊ- 
γτηοηϊθτη ἰογύαββθ δηῦθ Μη ΘϑιθΠὶ σουῦβ, ἐγθηβροπθπάατα 20 ροβὲ 
μεγάλα οΥα18515 ΜΘΗΘΠαΥ ΗΙΡΡΆΤΟΙΗΙ ὈΙΡΒ1Π)1 Ια ταὶ ἔθ 3 ΟΠ115 
510 Ῥουρὶῦ Εἰ: εἴρηται δὲ καὶ ἀρσενικῶς ὁ λαβρώνιος 22 εὖ- 
πόρου μὲν Α: 6οΥΥ. ΒΘ ἐκ χυλινδὼν Α: οοὐτ. Μοῖπ 238 δὲ 
κεῖνται Ἠδίπάογ πορφυραῖ τορεύματ᾽ Α: οοΥΥ. Βομδ 234 πο- 
τήρι᾽ Ἰνδικά τε τορεύματα ἴδς 
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ἐν δὲ Φιλαδέλφοις (ἔ-. 608 Κ)᾽ 
ἤδη δ᾽ ἐπιχύσεις διάλιϑοι. λαβρώνιοι, 

Πέρσαι δ᾽ ἔχοντες μυιοσόβας ἑστήκεσαν. 
Ἵππαρχος δ᾽ ἐν Θαίδι (ΠΠ 218 Κ)᾽ 

ὁ λαβρώνιος δ᾽ ἔσϑ᾽ οὗτος ὕρονις; Β. Ἡράκλεις. 

ποτήριον χρυσοῦς διακοσίους ἄγον. 8 

«Α΄. ὦ περιβοήτου. φιλτάτη. λαβρωνίου. 

Δίφιλος Τιϑραύστῃ καὶ ἄλλα γένη καταλέγων ποτη- 

ρίων φησί (1 5668 Κ)᾽ 

πρίστις. τραγέλαφος. βατιάκη. λαβρώνιος. 

ἀνδραποδιον δὴ ταῦϑ'᾽, ὁρᾷς, ἥκιστά γε. 

ἐκπωμάτων δ᾽ ὀνόματα. Β. πρὸς τῆς Ἑστίας. 
Α. ὃ λαβρώνιος χρυσῶν δέ, παῖδες, εἴκοσι. 

Δίδυμος δ᾽ ὅμοιον εἶναί φησιν (ρ. Τὸ ϑομπα) αὐτὸ βομ- 

βυλιῷ ἢ βατιακίῳ. 

69. ΛΑΚΑΙΝΑΙ χυλίκων εἶδος οὕτως λεγόμενον ἢ 

ἀπὸ τοῦ κεράμου, ὡς τὰ ᾿Δττικὰ σκεύη, ἢ ἀπὸ τοῦ 

σχήματος ἐπιχωριάσαντος ἐκεῖ, ὥσπερ .. .. αἵ Θηρί- 

κλειαν λέγονται. ᾿'“ριστοφάνης Ζ]αιταλεῦσι (1 446 Κ)᾿ 

Συβαρίτιδάς τ᾽ εὐωχίας, καὶ Χῖον ἐκ “ακαινᾶν 

ἱκυλέκων] μέϑυ ἡδέως καὶ φίλως. 

τ0. ΛΕΤΤΑΣΤΗ. οἵ μὲν ὀξύνουσι τὴν τελευταίαν. ὡς 
καλή, οἱ δὲ παροξύνουσιν, ὡς μεγάλη. τοῦτο δὲ τὸΔ4δῦ 
ποτήριον ὠνομάσϑη ἀπὸ τῶν εἰς τὰς μέϑας καὶ τὸς 

2 ἐπίχυσις Α: οοιτ. ΤΠ 50}1 8. μυοσοβας Α, οἵ. ΡΟ]]. 10, 94 
ὅ ἔστιν Α 8 πιϑραυστην Α: Ο6ΟΥΥ. Οδ8 10 τραγέλαφος 
πρίστις Α: ἔχᾶμϑρ. [80 11 ἀνδραποδίων δὴ ταῦϑ', ὁρᾷς, 
ἥκιστα μέν Καὶ 18 ἐπιχωριάσαντες Α: ὁοτΥ. Ἐ ΒΙοίαχῃ 
ποῦ, Κ, Βαρρ]6παα ἔθεσε 86 ὥσπερ {τὰ Κορίνϑια, ἢ ἀπὸ Πάχω- 
νὸς τινος ἀνδρὸς κατασκευάσαντος αὐτά, ὥσπερ)», ὕστα ἴοτῦ. λε- 
γόμεναι 21 ἰούυτα φρογβίοα! τα ἀδτηπαγιῦ ΠῚ, ἰοτῦ, μεϑ’ ἡδέων 
σπάσαι φίλων, οἴ, Ηδ65, 5. Χῖον ἔκ Λακαίνης 

ΠΩ 
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ἀσωτίας πολλὰ ἀναλισχόντων. οὺς λαφύκτας καλοῦμεν. 

κύλικες δ᾽ ἦσαν μεγάλαι. ᾿“ριστοφάνης Εἰρήνῃ (910) 

τί δῆτ᾽ ἂν εἰ πίοις οἴνου κύλικα λεπαστήν; 

ἀφ᾽ ἧς ἔστι λάψαι. τουτέστιν ἁϑρόως πιεῖν. κατεναντίον 

τῷ λεγομένῳ βομβυλιῷς. φησὶν γάρ που ὁ αὐτός 

([ 544 ΚΑ)" 

τὸ δ᾽ αἷμα λέλαφας τοὐμόν. ὦναξ δέσποτα. 
οἷον ὥϑρουν μ᾽ ἐξέπιες. ἐν δὲ Γηρυτάδῃ (1 482 Κ)᾽ 

ἦν δὲ 

τὸ πρᾶγμ᾽ ἑορτή. περιέφερεν δ᾽ ἐν κύχλῳ λεπαστὴν 
ἡμῖν ταχὺ προσφέρων παῖς ἐνέχει τε σφόδρα κυανοβενϑῆ. 

τὸ βάϑος παρίστησιν ὃ κωμικὸς τοῦ ποτηρίου. ᾽άντι- 

φάνης δὲ ἐν ᾿Δσκληπιῷ (1 28 Κ)᾽ 

τὴν δὲ γραῦν τὴν ἀσϑενοῦσαν πάνυ πάλαι. τὴν βρυτικήν, 

δίξιον τρίψας τι μικρὸν δελεάσας τε γεννικῇ 

τὸ μέγεϑος κοίλῃ λεπαστῇ. τοῦτ᾽ ἐποίησεν ἐχπιεῖν. 
Φιλύλλιος Αὔγῃ (1 188 Κ)᾽ 

πάντα γὰρ ἦν 

μέστ᾽ ἀνδρῶν {καὶ» μειρακίων 

πινόντων" ὁμοῦ δ᾽ ἄλλων 

γράδι᾽ ἦν μεγάλαισιν οἵ- 

ὅ νου χαίροντα λεπασταῖς. 

Θεόπομπος Παμφίλῃ (1 τ44 ΚΕ) 

8 τί δῆται νηπίοις ἃ πίοις ἘΠ: οοὐγ. ὨῚ, ἸΙοηρθ δου Ατῇ- 
βύορῃθηθθ 4 Ἰδροραΐυ: ἐστι λάψαι (οὖ 5ἷ5 Δ) ἴ τὸ δέμα Ε 
8 ἁϑροῦν ἃ ἄϑρουν Ἐὶ ῬΙδηΐαβ. αἰχίββοῦ ἐν δὲ Γηρυτάδῃ 
φάσκων» 10 δὲ κύκλῳ ῬΟ]]. 10, 1ὅ 10. 11 8111] αἰῖαι ἐθταρύατπηῦ, 
ῬΙδοδυθῦ ὑδ]α ἔθγθ περιφέρων δ᾽ ἀεὶ κύκλῳ λεπαστὴν | ἡμῖν 
τάχισϑ᾽ ὁ παῖς ἐνέχει, σφόδρα {τινὰ κυανοβενϑῆ 14 τὴν 
δὴ Α: οοΥν. βοῦν 16 γεννητικηι Α: οοΥν. δ5 19 μέστ᾽ 
ἴδο: μετ᾿ καὶ δα, 180 20 ὁμοῦ δ᾽ ἄλεῳ Δ απα 
21 γράδι᾽ ἦν Ῥοῦτ: γραιδίων Α 
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σπόγγος. λεκάνη. πτερόν. λεπαστὴ πάνυ πυκνή. ς 
ἣν ἐχπιοῦσ᾽ ἄκρατον ᾿'4γαϑοῦ Ζαίμονος 
τέττιξ κελαδεῖ. 

καὶ ἐν Μήδῳ (υὺ. τ40)- 
ὅ ὥς ποτ᾽ ἐχήλησεν Καλλίστρατος υἷας ᾿“χαιῶν, 

κέρμα φίλον διαδούς. ὅτε συμμαχίαν ἐρέεινεν" 
οἷον δ᾽ οὐ κήλησε δέμας λεπτὸν Ῥαδάμανθυν 
“ύσανδρον κώϑωνι, πρὶν αὐτῷ δῶκε λεπαστήν. 

᾿Δμερίας δέ φησι τὴν οἰνοχόην λεπαστὴν χαλεῖσϑαι. ἃ 0᾽“ριστοφάνης δὲ (ρ. 990 Ν) καὶ ᾿πολλόδωρος γένος 
εἶναι κύλικος. Φερεκράτης Κραπατάλλοις (1 111 ΚΕ)" 

τῶν ϑεατῶν δ᾽ ὅστις (ἂν 
διψῇ, λεπαστὴν λαψάμενος μεστὴν ἐχχαρυβδίσαι. 

Νέκανδρος δ᾽ ὃ Κολοφώνιός φησιν (ἔν. 143 Ξ681) Ζ276λο- " πᾶς οὕτω καλεῖν τὴν κύλικα. “υκόφρων δ᾽ ἐν τῷ 9’ περὶ Κωμῳδίας (ἔν. 86 δύτεσκοι) παραϑέμενος τὰ Φερεκρό- τους χαὶ αὐτὸς εἶναί φησι γένος κύλικος τὴν λεπαστήν. «ς Μόσχος δ᾽ ἐν ἐξηγήσει Ῥοδιακῶν “έξεων χκεραμεοῦν ἀγγεῖόν φησιν αὐτὸ εἶναι, ἐοικὸς ταῖς λεγομέναις ᾿ πτωματίσιν, ἐχπεταλώτερον δέ. ᾿ἀρτεμέδωρος δ᾽ ὃ ᾿Δριστοφάνειος ποτήριον ποιόν. ᾿“πολλοφάνης δὲ Κρησί (1 199 119 Ἡ 

καὶ λεπαστά μ᾽ ἁδύοινος εὐφρανεῖ δι’ ἡμέρας. 
Θεόπομπος Παμφέλῃ (Ὁ. τ44)- 

, 1. 2 πυκνὴν ἐχπιοῦσ᾽ Α: οουτ. 5 75..1..2 6 διδοὺς Α: οοΥγ, " 12 ἂν δα, Τοὺρ 18 λαψάμενος ῬΑΥΙΓΟΥ γἱβοθατη ας λαψαμένοις, χαοᾶ δοπί, ΒΕΥΡΘ; πυχηθυὶ γ᾽ θην ὑγοομδίοὶ, αἱ Ἰπάδτη τῶν θεατῶν δ᾽ ὅστις ἂν δι] ψῇ, λεπαστὴν ἐγχεάμενον ] ἔστιν ἐχχαρυβδίσαι (8.11, δραᾶ [:πξϑσοϑ); λάψαι ρ]οθθο, ἕαϊν δᾶ ἐκχαρυβδίσχι 90 πωματίσιν ἀπ] απίον ΟΔ8, ἔοτύ. στοματίσιν 28 λεπαστὰν ἁδύοινον (η 8πρ. α) εὐφραίνει Α: (οΥΥ, Ῥουϑ, τϑοΐθ ἸΘΊῸΥ ἁμέρας Μοΐη 924 8664. Πᾶ60 6Χ δ]ΐθγα, ῬδΩΡΒ]66 οδάἀϊξέίοπο (εξ, περ, Ὁ 6) 6896 ςοπί, ον 
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λεπαστὴ μάλα συχνή. 

Ε ἣν ἐχπιοῦσ᾽ ἄκρατον ᾿4γαϑοῦ Ζαίμονος 

περίστατον βοῶσα τὴν κώμην ποεῖ. 

Νίκανδρος δ᾽ ὁ Θυατειρηνὸς “χύλιξ. φησί, μείξων.᾽ 

παρατιϑέμενος Τηλεκλείδου ἐκ Πρυτάνεων (1 218 Κ)᾽ ὅ 

καὶ μελιχρὸν οἶνον ἕλκειν 
ἐξ ἡδυπνόου λεπαστῆς. 

4806 ρμιππος Μοίραις (0. 280)". 

ἂν ἐγὼ πάϑω τι τήνδε τὴν λεπαστὴν ἐχπιών. 

τῷ Διονύσῳ πάντα τἀμαυτοῦ δίδωμι χρήματα. 

11. ΛΟΙΒΑΣΙΟΝ χύλιξ, ὥς φησι Κλείταρχος καὶ 
Νίκανδρος ὃ Θυατειρηνός .... ᾧ τὸ ἔλαιον ἐπισπέν- 

10 

δουσι τοῖς ἱεροῖς. σπονδεῖον δὲ ᾧ τὸν οἶνον. καλεῖσθαι 

λέγων καὶ λοιβίδας τὰ σπονδεῖα ὑπὸ ᾿ἀντιμάχου τοῦ 
Κολοφωνίου. 18 

ΛΕΣΒΙΟΝ ὅτι ποτηρίου εἶδος, Ἡδύλος παρίστησιν 
ἐν ᾿Επιγράμμασιν οὑτωσὶ λέγων" 

ν ἡ διαπινομένη Καλλίστιον ἀνδράσι. θαῦμα 

κοὐ ψευδές. νῆστις τρεῖς χόας ἐξέπιεν" 

ἧς τόδε σοί, Παφίη. ξωραῖς μύρρῃσι ϑυωϑὲν 
κεῖται πορφυρέης “έσβιον ἐξ ὑέλου. 

δ ἣν {σὺ σάου πάντως. ὡς καὶ πάντων ἀπ᾽ ἐκείνης 

σοὶ τοῖχοι γλυκερῶν σῦλα φέρωσι πόϑων. 

8 περιστατὸν α ἴ ἡδύπνου ἘΠ1}15] 9 ἐὰν Α: οοὐτ. Ἐὶ, 
ἣν τϑοΐθ Ῥουβ 11 χλέαρχος Α: οοττ. ψουγϑοστέ 12 Πδθο 
τ Ἐ118, ΒαρΡ]θμάστα ἔϑγθ «ὁ δεῖνα δὲ λοιβάσιον ἣ λοιβεῖον» ᾧ 
τὸ ἔλαιον ἐπισπ. τοῖς ἱεροῖς, οἷ. ῬΟ]]. 10, 65 14 καὶ λοιβίδας 
Κ: λοιβίδας καὶ Α 18 κάλλιστον Α: οοΥγ. Μὰβ 20 ζω- 
θεσμιτρῆσι Α: ΘΟΥΤ. Κ, ξωροῖς μέτροισι ἸδοοῸῦ5Β 22 σὺ θᾶ. ΠῚ 
καὶ πάλι τῶν Καὶ ἐπ᾽ ἐχείνης Α: οοὐν. Νίαβ: οδὔθυαμα “Μέσβιον 
θοὰ οϑὺ γϑβοῦϊαμι ροίδίογι πηι, 564 1ῃ τνἱούουϊδθ τηθιπουῖαπι 1118 
ὉΠΘαΘηΐΟ τϑρ]θῦαπι να βοα] τα ̓ ἀραϊοαξ 
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ΛΟΥΤΗΡΙΟΝ. Ἐπιγένης Μενηματίῳ ἐν τῷ τῶν πο. 
τηρίων καταλόγῳ φησί ([ 418 ἘΣ 

χρατῆρες, κάδοι., 
ὁλκεῖα, {χρουνεῖ᾽. Β. ἔστι γὰρ» κρουνεῖα; Ἅ. ναί. 5 Λουτήρι᾽ -- ἀλλὰ τί καϑ' ἕκαστα δεῖ λέγειν; 
ὄψει γὰρ αὐτός. 
12. ΛΥΚΙΟΥΡΓΕΙΣ. φιάλαι τινὲς οὕτως καλοῦνται 

ἀπὸ “ύκωνος τοῦ κατεσχευασμένου. ὡς καὶ Κονώνειοι 
αἱ ὑπὸ Κόνωνος ποιηϑεῖσαι. μνημονεύει [τοῦ “ύκω- 

0 ν09] 4“ ημοσϑένης ἐν τῷ ἱπερὶ τοῦ στεφάνου κἀν 
τῷ] πρὸς Τιμόϑεον ὑπὲρ χρέως λέγων οὕτως (81)" 
“φιάλας “Τυκιουργεῖς δύο. [ἐν δὲ τῷ πρὸς Τιμόϑεον 
γράφει" “δίδωσιν ἀποϑεῖναι τῷ Φορμίωνι μετὰ τῶν 
χρημάτων καὶ ἄλλας φιάλας “υκιουργεῖς δύο. Ἡ ρό- 

᾿ δοτος δ᾽ ἐν ζ' (ς͵ 16) ἱπροβόλους δύο “Δυκιουργίδας 
ἡμιεργέας᾽", ὅτι ἀκόντιά ἐστι πρὸς λύκων ϑήραν ἐπι.- 
τήδεια {ἢ ἐν “υκίᾳ εἰργασμένα. ὅπερ ἐξηγούμενος 
Ζίδυμος ὁ γραμματικὸς (Ῥ. 814 β6ῃ1) τὰς ὑπὸ “υχίου 
φησὶ χατεσχευασμένας. ἦν δὲ οὗτος τὸ γένος Βοιώ- 

τίος ἐξ Ἐλευϑερῶν, υἱὸς “ΜΜόὸύρωνος τοῦ ἀνδριαντοποιοῦ, 
ὡς Πολέμων φησὶν ἐν α' περὶ ᾿Δχροπόλεως (ἔν. 2 Ῥι). 
ἀγνοεῖ δ᾽ ὃ γραμματικὺς ὅτι τὸν τοιοῦτον σχηματισμὸν 
ἀπὸ κυρίων ὀνομάτων οὐκ ἄν τις εὕροι γινόμενον, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ πόλεων ἢ ἐθνῶν. ᾿“ριστοφάνης τε γὰρ ἐν 
Εἰρήνῃ φησί (143)" 

4 ολκεῖα κρουνιαναι ἌΠΟ Ρ 472 ἢ περὶ λυκιουργίδων φιαλῶν Ἰοτητηδ, οοὔ, Α 8 κονώνιοι ΑΕ 9--11 1πο].88,. 46], ῬΊθΠοΥ 11 ὑπὲρ χρέως (45: ὕβρεως Α 12--17 ἀ6]. Ὦ: (ἅποα ϑΟΠνγοΙ σ ἢ Δ θαθ6 10), οἴ. ΗΆΓΡΟΟΥ. Ρ. 122,14 ΒΘΚΚ 138.14 μετ᾽ ἄλλων χρημάτων χαὶ φιάλας Ὄρτα 16 δύο λυκοεργέας (τγ6] λυχεργέας) Ἡρτοῦ 11 ἢ δα4, Κ, ἀᾳρΡΙΕΧ οϑὲ Θχρ]]οαίῖο 20 ἐξ ἐλευϑέρων Α: ςουν, (ὰ9 24 καὶ ἐθνῶν ἨδΥΡοον 

Ό 
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τὸ δὲ πλοῖον ἔσται Ναξιουργὴς κάνϑαρος. 

Κριτίας τε ἐν τῇ “ακεδαιμονίων Πολιτείᾳ ("Ἢ ΠΠ 69)" 

“κλίνη Μιλησιουργὴς καὶ δίφρος ΜΜιλησιουργής., κλίνη 

Χιουργὴς καὶ τράπεξα Ῥηνιοεργής. Ἡρόδοτός τε ἐν 

τῇ ἑβδόμῃ φησί (ς. 16) ἱπροβόλους δύο “υκοεργέας.; 

μήποτ᾽ οὖν καὶ παρὰ «τῷ Ἡροδότω ὡς καὶ παρὰΣ τῷ 
“]ημοσϑένει γραπτέον “υκιοεργέας, ἵν᾽ ἀκούηται τὰ 

ἐν “υκίᾳ εἰργασμένα. 

οι 

18. ΜΕΛΗ. οὕτω καλεῖταί τινα ποτήρια, ὧν μνη- 
μονεύει ᾿νάξιππος ἐν Φρέατι λέγων οὕτως (ΠΠ 801 Κ)᾽ 10 

Ε σὺ δὲ τὴν μέλην, Συρίσκε, ταυτηνὶ λαβὼν 
ἔνεγκον ἐπὶ τὸ μνῆμ᾽ ἐκείνῃ. μανϑάνεις:; 

χαὶ κατάχεον. 

ΜΕΤΑΝΙΤΤΤΡΟΝ ἡ μετὰ τὸ δεῖπνον ἐπὴν ἀπονίψων- 

ται διδομένη κύλιξ. ᾿ἀντιφάνης “αμπάδι (1 68 Κ)᾽ 1ὅ 

Ζ]αίμονος 

᾿4γαϑοῦ μετάνιπτρον. ἐντραγεῖν., σπονδή, κρότος. 

4812] φιλος Σαπφοῖ (Π ὅθ4 Κ)" 

᾿ἀρχίλοχε. δέξαι τήνδε τὴν μετανιπτρίδα 

μεστὴν 4΄ηὸς σωτῆρος. ἀγαϑοῦ δαίμονος. 20 

ἔνιοι δὲ τὴν μετὰ τὸ νίψασθαι πόσιν. ὡς Σέλευκος 

ἐν Γλώσσαις. Καλλίας δ᾽ ἐν Κύκλωψι ( 696 Κ)" 

καὶ δέξαι τηνδὶ μετανιπτρίδα τῆς Ὑγιεξίας. 

Φιλέταιρος ᾿Δσκληπιῷ (1 380 Κ)᾽ 

ἐνέσεισε μεστὴν ἴσον ἴσῳ μετανιπτρίδα ῶὅ 

ῶ τὲ Μεῖὶη: δὲ ἃ 8... 4 κλίνη ΜΙολοσσιουργὴς καὶ κλίνη 
Χιουργής ΒἝ 8. Ὑϑαυμαν δίφρος Θεσσαλουργής 4 ἔμβαϑρα 
“Ρηνιουργῆ παροῦ ῬΟΙ]]. 7, 98 6 5ΌΡΡ]. ὅοῃν, οἵ Ηω. 1. 5 
7 ἵνα καίηται ΔΑ: οοΥἹ. δοιν, ἵνα ὀνομάξηται Ἠδγρ, ἴοτῦ. ἕνα 
καλῆται 9. μέλη ποὴ ἔαϊῦ ναβ80.}1 πουηθῃ ; ἀθοθρύπϑ Αὐμπθπδθαβ 
γ6] ρούμι ῬδΏΡΉ1]ὰ5 ἴρ86 (οἵ, Ἠθ8. 5. γ) οουγυρί ΑΠδΧΙΡΡΘὶ 
ὙΘΥΒΒ ΒΟΥ, 12 ἔνεγπ᾽ Α: ΟΘΟΥΥ. ῬΟΙΒ 14 ἐπὰν Ἐ 
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μεγάλην. ἐπειπὼν τῆς Ὑγιείας τοὔνομα. 
Φιλόξενος δ᾽ ὃ διϑυραμβοποιὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ 
“Ἰείπνῷ μετὰ τὸ ἀπονίψασϑαι τὰς χεῖρας προπίνων 
τινί φησι (ἔτ. 4 ΒΌ: 

σὺ δὲ τάνδε Βακχία 
εὔδροσον πλήρη μετανιπτρίδα δέξαι. 
πραύ τί τοι Βρόμιος γάνος τόδε δοὺς ἐπὶ τέρψιν 
πάντας ἄγει. 

᾿ἀντιφάνης Δαμπάδι (1 68 Κ)" 
0 τράπεξα φυστημινεις, ἅμα δ᾽ ἦν Ζαίμονος 

᾿Δ4γαϑοῦ μετάνιπτρον. 
Νικόστρατος ᾿ΔΑντερώσῃ (0. 330)" 

μετωνιπτρίδ᾽ αὐτῷ τῆς Ὑγιείας ἔγχεον. 
14. ΜΑΣΤΟΣ. ᾿πολλόδωρος ὃ Κυρηναῖος. ὡς 

ὃ Πάμφιλός φησι, Παφίους τὸ ποτήριον οὕτως καλεῖν. 
ΜΑΘΑΛΙΔΑΣ Βλαῖσος ἐν “Σατούρνῳ φησίν" 

ἑπτὰ μαϑαλίδας 
ἐπίχε᾽ ἡμῖν τῶ γλυκυτότω. 

Πάμφιλος δέ φησι" “μήποτε ἐχπώματός ἐστιν εἶδος. ἢ 
Ὁ μέτρον οἷον κύαϑος. Ζιόδωρος δὲ κύλικα ἀποδίδωσι. 

16. ΜΑΝΗΣ ποτηρίου εἶδος. Νίκων Κιϑαρῳδῶ 
(11 889 Κ)᾽ 

καὶ πάνυ τις εὐκαίρως 'προπίνω, φησί, (σοί, 
πατριῶτα.. μάνην δ᾽ εἶχε κεραμεοῦν ἁδρόν, 

δ χωροῦντα κοτύλας πέντ᾽’ ἴσως. ἐδεξάμην. 

οι 

1 ὑπειπὼν Α: οοΥΥ. Ξοην ὅ τανδ᾽ ἐχκβαλχια εὔδροσον ΑΔ: τάνδε Βακχίου | εὐδρόσου ἸΔοοῦ8 8 ἅπαντας Α: οοΥγ. ΜοΙη 10 βοηϊθηΐία: “ηιϑηιβαθ βιιϑίαΐαο βιρ! ἅμα δ᾽ ἦν Κ; ἀλλὰ μὴν Α 18 ἐπίχεε ἡμῖν τῶι γλυκυτάτωι Α,, ἐπίχεον Μεΐη; ΒΙδθϑάχη ῬΘαΘβίυΪ βθυτηοηθ ϑαπι 6886 ραΐα Ὑίδτη 19. 20 ἢ μέτρον, Ὠδδο αἸϊογατα ἑαϊξ Ἰπἰογργθίαϊίο, οἵ, Ηδ8. 8. υ 28. 24 προπίνων φησὶ πατριῶτα Α: οοΥτή, Ἠδυηρδ 24. Τουί. μάνην δ᾽ ἔλαβε ς01]]. ΡΟΙ]. 0, 99 
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παρέϑετο τὰ ἰαμβεῖα καὶ Δίδυμος (. 1885. βομη) χαὶ 

Πάμφιλος. καλεῖται δὲ μάνης καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ κοττάβου 

ἐφεστηκός. ἐφ᾽ οὗ τὰς λάταγας ἐν παιδιᾷ ἔπεμπον" 

ὅπερ ὁ Σοφοκλῆς ἐν Σαλμωνεῖ χάλκειον ἔφη κάρα, 

λέγων οὕτως (ἴν. 494 Ν)" 

τάδ᾽ ἐστὶ κνισμὸς καὶ φιλημάτων ψόφος" 

τῷ καλλικοτταβοῦντι νικητήρια 

τίϑημι καὶ βαλόντι χάλκειον κάρα. 

᾿ντιφάνης ᾿ἀφροδίτης Γοναῖς (1 88 Κ)᾽ 

ἐγὼ ᾿᾽πιδείξω καϑ' ἕν: ὃς ἂν τὸν κότταβον 

ἀφεὶς ἐπὶ τὴν πλάστιγγα {ποιήσῃ πεσεῖν --- 

Β. πλάστιγγα!Σ ποίαν; τοῦτο τοὐπικείμενον 

ἄνω τὸ μικρόν, τὸ πινακίσκιον λέγεις: 

δ Α͂. τοῦτ᾽ ἐστὶ πλάστιγξ--- οὗτος ὁ χρατῶν γίνεται. 

Β. πῶς δ᾽ εἴσεταί τις τοῦτ᾽; 4. ἐὰν τύχῃ μόνον 
αὐτῆς. ἐπὶ τὸν μάνην πεσεῖται καὶ ψόφος 

ἔσται πάνυ πολύς. Β. πρὸς ϑεῶν, τῷ κοττάβῳ 

πρόσεστι καὶ Μάνης τις ὥσπερ οἰκέτης: 

Ἕρμιππος [Μοίραις (1 251 ἔν. 41,5 Κ) 

ῥάβδον δ᾽ ὄψει, φησί, τὴν κοτταβικὴν 

ἐν τοῖς ἀχύροισι κυλινδομένην, 
μάνης δ᾽ οὐδὲν λατάγων ἀΐζει" 
τὴν δὲ τάλαιναν πλάστιγγ᾽ ἂν ἴδοις 

δ παρὰ τὸν στροφέα τῆς κηπαίας 

ἐν τοῖσι κορήμασιν οὖσαν. 

8 ἐφ᾽ Βομί]: ἀφ᾽ αὶ 4 σάλμωνι ΑΔ: οοτν. Νὰβ 4 εὖ 8 
χαλκεῖον 10 ἐγὼ διδάξω ΧΥ͂ ρ. 660 ἢ, τϑοοῦθ αὖ νἱἀθίαν 
καϑ' ἕν: ὃς Κα: καϑόσον Α (καϑ'΄ ὅν: ὃς 50" ) 11 ἀφης Α: 
ΟΟΥΥ. Ρ. 0060 11. 12. 5000]. ΤοΟᾺΡ 6 8080]. Τχπ0. Τιοσῖρῃ. ὁ. 8 
12 ποίαν Ῥ. 066: ποῖον ἂν Α τὸ ὑποχείμενον Α: ΟΘΟΥΥ, 
Ῥ. 660 14 οὗτος Ῥ. 0017 ἃ: ἵν᾽ οὗτος α 10 ϑίγη Ἰδοοῦβ 
22 αἰεί ΔΑ: οοΥγ. ἴδο 
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10. ΝΕΣΤΟΡΙΣ. περὶ τῆς ἰδέας τοῦ Νέστορος ποτη- 
θίου φησὶν ὁ ποιητής (4 689)" 

πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴκοθεν ἦγ᾽ ὃ γεραιός, 
χθυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον" οὔατα δ᾽ αὐτοῦ 
τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον 

΄ [, ΄ Ἐγ ὃ ᾿Ἶ ’ 5 χρύσειαι νεμεϑοντο" δύο δ᾽ ὑπὸ πυϑμένες ἧσαν. 
ὅ ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέξης 488 
πλεῖον ἐόν: Νέστωρ δ᾽ ὃ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. 

ἐν τούτοις ξητεῖται πρῶτον μὲν τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ χρυ- 
σείοις ἥλοισι πεπαρμένον, ἔπειτα τί τὸ οὔατα δ᾽ αὐτοῦ 
τέσσαρ᾽ ἔσαν. τὰ γὰρ ἄλλα ποτήριά φησιν ὃ Μυρλεα- 
νὸς ᾿“δκληπιάδης ἐν τῷ περὶ τῆς Νεστορίδος δύο 
ὦτα ἔχειν. πελειάδας δὲ πῶς ἄν τις ὑπόϑοιτο νεμο- 
μένας περὶ ἕκαστον τῶν ὥτων; πῶς δὲ καὶ λέγει δύο 
πυϑμένας εἶναι τοῦ ποτηρίου; ἰδίως δὲ χαὶ τοῦτο λέ. 
γεται ὅτι οἵ μὲν ἄλλοι μογοῦντες ἐβάσταξον τὸ ποτήριον, 
Νέστωρ δ᾽ ὃ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. ταῦτα προϑέμενος 
ὁ ̓ Δσκληπιάδης ξητεῖ περὶ τῶν ἥλων, πῶς πεπαρμένους 
αὐτοὺς δεῖ δέχεσϑαι. οἱ μὲν οὖν λέγουσιν ἔξωϑεν δεῖν 
ἐμπείρεσϑαι τοὺς χρυσοῦς ἥλους τῷ ἀργυρῷ ἐχπώματι 
κατὰ τὸν τῆς ἐμπαιστικῆς τέχνης λόγον, ὡς καὶ ἐπὶ 
τοῦ ᾿Δχιλλέως σκήπτρου (4 345)" 

ὃς φάτο χωόμενος, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ 
χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον. 

ἐμφαίνεται γὰρ ὡς τῶν ἥλων ἑμπεπερονημένων καϑό-. 
πὲρ ἐπὶ τῶν ῥοπάλων. καὶ ἐπὶ τοῦ ξίφους τοῦ ᾿4γαμέ- 
ἕνονος (ΔΛ 29)" 

ΠΡΟ ᾿ σῇ ἀμφὶ δ᾽ ἄρ’ ὥμοισιν βάλετο ξίφος" ἐν δέ οἵ ἧλοι 

« 

σι 

ς-- 

8 δὲ οἴῃ. ἃ: δᾶᾶ. Εὶ ὅ πελιάδες Α: σον. Εὶ 0 δύο ΑΒ, οἵ, Ῥ. 4888. 489ὲ. 18 πελιάδας Α: οοτΙ. ΕΒ 19.90 δεῖν ἐμπείρεσϑαι 1, 6. 5ἷ αα15 Ἰτηϊςα πη ἄπη βαβοθρουῖῦ 



ὥΩ. { 

μῈ 

γ{0 ΙΑ 

χρύσειον πάμφαινον: ἀτὰρ περὶ κουλεὸν ἦεν 

ἀργύρεον. ἐϑ 

᾿Ζπελλῆς μὲν οὖν ὁ τορευτὴς ἐπεδείκνυεν, φησίν, ἡμῖν 

ἕν τισι Κορινθιακοῖς ἔργοις τὴν τῶν ἥλων ϑέσιν. 

ἐξοχὴ δ᾽ ἦν ὀλίγη τοῖς κολαπτῆρσιν ἐπηρμένη καὶ οἵονεὶ 

κεφαλίδας ἥλων ἀποτελοῦσα. πεπάρϑαι δὲ λέγεται τοὺς 

ἥλους ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ οὐχ ὅτι ἔξωϑεν πρόσκλεινται 

καὶ πεπαρμένοι εἰσίν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐμπεπαρμένοις ἐοίκασιν 

ἔξω τὲ ὀλίγῳ προὔχουσι. μετέωροι τῆς ἄλλης ἐπιφα- 

νείας ὄντες. 11. καὶ περὶ τῶν ὥτων οὕτως διορίζονται., 

ὅτι εἶχεν μὲν δύο ὦτα ἄνω. καϑότι καὶ τἄλλα ποτήρια, 

ἄλλα δὲ δύο κατὰ τὸ χύρτωμα μέσον ἐξ ἀμφοῖν τοῖν 
μεροῖν μικρά. παρόμοια ταῖς Κορινϑιακαῖς ὑδρίαις. 

ὁ δὲ ᾿“πελλῆς ἐντέχνως ἄγαν ὑπέδειξε τὴν τῶν τεδσά- 

ρῶν ὥτων σχέσιν ἔχουσαν ὧδε. ἐκ μιᾶς οἵονεὶ ῥίζης, 

ἥτις τῷ πυϑμένι προσκυρεῖ, καϑ' ἕκάτερον τὸ οὖς 

διασχιδεῖς εἰσι ῥάβδοι ἐπ᾽ ἀμφοῖν, οὐ πολὺ ἀπ᾽ ἀλλή- 

λων διεστῶσαι διάστημα. αὗται μέχρι τοῦ χείλους 
διήκουσαι τοῦ ποτηρίου καὶ μικρὸν ἔτι μετεωριξόμεναι 

κατὰ μὲν τὴν ἀπόστασιν τοῦ ἀγγείου φυλάττουσι τὴν 

διάσχισιν, κατὰ δὲ τὸ ἀπολῆγον πρὸς τὴν τοῦ χείλους 

ἔρεισιν πάλιν συμφυεῖς (εἰσιν). καὶ γίνεται τὸν τρόπον 

τοῦτον τέτταρα ὦτα. τοῦτο δὲ οὐκ ἐπὶ πάντων. ἀλλ᾽ 
ἐπ᾽ ἐνίων ποτηρίων τὸ εἶδος τῆς κατασκευῆς ϑεωρεῖται., 

μάλιστα δὲ τῶν λεγομένων Σελευκίδων. τὸ δ᾽ ἐπὶ τῶν 

᾿ δυεῖν πυϑμένων ξητούμενον. πῶς λέγεται τὸ δύο δ᾽ 

ὑπὸ πυϑμένες ἦσαν, διαλύουσιν οὕτως τινές. τῶν πο- 

1 χρύσεοι Α 14 ἐπέδειξε Καὶ 16 προσκυρρὲν Α: οουγ. Εὶ 
καϑ' ἑκάτερον τὸ οὖς 1. 6. αὐ εὐἱγίιϑδηιια αλιϑα6 ἰαίμμβ 1Ἷ ἀπ᾽ 
οὐ, Εἰ 22 συμφυεῖς ἃ συμφύονται Ἐ, εἰσιν δαὰ. ὙΥΠ]Δτη 
2ῦ ἥκιστα δὲ Τὶ τὸ δὲ περὶ τῶν Τὶ 
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τηρίων τινὰ μὲν ἕνα πυϑμένα ἔχειν τὸν φυσικὸν καὶ 
συγκεχαλκευμένον τῷ ὅλῳ ποτηρίῳ, καϑότι τὰ λεγόμενα 
κυμβία καὶ τὰς φιάλας καὶ εἴ τι φιαλῶδέες ἐστι τὴν 
ἰδέαν" τινὰ δὲ δύο, ὥσπερ τὰ ὠοσκύφια καὶ τὰ κανϑά. 
θέα χαὶ τὰς Σελευκίδας καὶ τὼ καρχήσια καὶ τὰ τού- 
τοις ὅμοια" ἕνα μὲν γὰρ εἶναι πυϑμένα τὸν χατὰ τὸ 
κύτος συγκχεχαλκευμένον ὅλῳ τῷ ἀγγείῳ. ἕτερον δὲ τὸν 
πρόσϑετον, ἀπὸ ὀξέος ἀρχόμενον, καταλήγοντα δ᾽ εἰς 
πλατύτερον, ἐφ᾽ οὗ ἵσταται τὸ ποτήριον. καὶ τὸ τοῦ.89 
Νέστορος οὖν δέπας φασὶν εἶναι τοιοῦτον. δύναται 
δὲ χαὶ δύο πυϑμένας ὑποτίϑεσϑαι, τὸν μὲν οἷον τοῦ 
ποτηρίου φέροντα τὸν ὅλον ὄγκον [καὶ] κατὰ μείξονα 
κυχλοειδῇ περιγραφὴν ἔξαρσιν ἔχοντα τοῦ ὕψους σύμ- 
μέτρον, τὸν δὲ χατ᾽ ἐλάττω κύχλον συνεχόμενον ἐν 
τῷ μείζονι, χαϑ'’ ὅσον συννεύειν συμβέβηκεν εἰς | ὀξὺ τὸν φυσικὸν τοῦ ποτηρίου πυϑμένα, ὥστε ὑπὸ | δυοῖν πυϑμένοιν φέρεσθαι τὸ ἔχπωμα. Ζιονύδσιος δὲ 
ὃ Θρὰξ ἐν Ῥόδῳ λέγεται τὴν Νεστορίδα κατασκευάσαι 
τῶν μαϑητῶν αὐτῷ συνενεγκάντων τἀργύριον: ὅπερ" Προμαϑίδας ὃ Ἡρακλεώτης ἐξηγούμενος τὴν κατὰ 
τὸν “Ζιονύσιον διάταξίν φησιν σκύφον εἶναι παρακει- 
μένως ἔχοντα τὰ ὦτα, καϑάπερ αἵ δίπρῳροι τῶν νεῶν. περὶ δὲ τὰ ὦτα τὰς περιστεράς᾽ ὡσπερεὶ δέ τινα δο- 
πάλια δύο ὑποκεῖσϑαι τῷ ποτηρίῳ πλάγια διὰ μήκους" ταῦτα δ᾽ εἶναι τοὺς δύο πυϑμένας. ὁποῖόν τι καὶ Ι νῦν ἔστιν ἰδεῖν ἐν Καπύῃ πόλει τῆς Καμπανίας ἀνα- 

1 ἔχει ΑἘΠ: οοΥγ. βοὴν ὅ τὰ καρχήσια Ἐ: καρχήσια Α [ συγχαλκευόμενον Α: ΟΟΥΥ, Ε 10 δύναται 1. 6. δυνατόν ἐστι [2 χαὶ 46], ὙΥΠΔ τη 14. 16 ἐν τῷ μείζονι Κ: ἐν κύκλῳ μεί- Ὅν. ΔῈ 21.232 ρ]δηΐπθ αἰχίϑοοε παραπειμένως ἔχοντα τὰ ὦτα χατέρωϑεν δύο καὶ δύο, οἵ, Αὐἱδύδγοϊ γϑυρα, 56Π0]. “4 683 
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κείμενον τῇ ᾿Δρτέμιδι ποτήριον, ὅπερ λέγουσιν ἐκεῖνοι 

Νέστορος γεγονέναι" ἐστὶ δὲ ἀργύρεον, χρυσοῖς γράμ- 
μασιν ἐντετυπωμένα ἔχον τὰ Ὁμηρικὰ ἔπη. ἣ 

18, ᾿ἐγὼ δέ, φησὶν ὁ Μυρλεανός, τάδε λέγω περὶ 

τοῦ ποτηρίου. οἱ παλαιοὶ καὶ τὰ περὶ τὴν ἥμερον 

τροφὴν πρῶτοι διαταξάμενοι τοῖς ἀνθρώποις, πειϑό- 

μενοι τὸν κόσμον εἶναι σφαιροειδῆ, λαμβάνοντες ἔκ τὲ 

τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης {τοῦ σχήματος ἐναργεῖς τὰς 

φαντασίας, καὶ τὰ περὶ τὴν ἀίδιον τροφὴν τῷ πέρι- 
ἔχοντι κατὰ τὴν ἰδέαν τοῦ σχήματος ἀφομοιοῦν εἶναι 

δίκαιον ἐνόμιζον. διὸ τὴν τράπεξαν χυκχλοειδῆ χατ- 

ἑσκευάσαντο καὶ τοὺς τρίποδας τοὺς τοῖς ϑεοῖς χαϑ- 

αγιζομένους. φϑόεις κυκλοτερεῖς καὶ ἀστέρας ἔχοντας, 

οὺς καὶ καλοῦσι δσελήνας. καὶ τὸν ἄρτον δ᾽ ἐχάλεσαν 
ὅτι τῶν σχημάτων ὃ κύκλος ἀπήρτισται καὶ ἔστι τέλειος. 

καὶ τὸ ποτήριον οὖν τὸ δεχόμενον τὴν ὑγρὰν τροφὴν 

κυκλοτερὲς ἐποίησαν κατὰ μίμημα τοῦ χόσμου. τὸ δὲ 

τοῦ Νέστορος καὶ ἰδιαίτερόν ἐστιν. ἔχει γὰρ καὶ ἀστέ- 
ρας, οὺς ἥλοις ὁ ποιητὴς ἀπεικάξει διὰ τὸ τοὺς ἀστέ- 

ρας περιφερεῖς εἶναι τοῖς ἥλοις ὁμοίως καὶ ὥσπερ 

ἐμπεπηγέναι τῷ οὐρανῷ, καϑὼς καὶ “4 ρατός φησιν 

ἐπ᾿ αὐτῶν (458): 

οὐρανῷ αἰὲν ἄρηρεν ἀγάλματα νυχτὸς ἰούσης. 

περιττῶς δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἔφρασεν ὃ ποιητής, τοὺς χρυ- 

8 τοῦ δαα. ὙΥΠὰμ ἐνεργεῖς Α: οοΥγ. ΕΒ 8.9 τὰς φαντα- 
σίας Οα5: καὶ τὰς φαντασίας Δ φαντασίας Ἐὶ 9 τὰ περὶ ς: 
τὰς περὶ ἃ στροφὴν Α: ΟΟΥ̓Ρ. Δ8, ααἱ ἀΐδιον ἐθγηρύδγθ ΠΟ. 
ἀρροραῦ 12 5644 ἴογῦ. τρύτοδας ἀστέρας ἔχοντας (α 8165 6χ- 
ῬΥΘΒΒ1 ϑαηῦ [ἢ ὨΠΙΏγ18 Ογούομπιαύδχιτη) καὶ τοὺς τοῖς θεοῖς καϑα- 
γιξομένους φϑόεις κυκλοτερεῖς, οὺς καὶ καλ. σελήνας, οἷ. Η688. 8. 
σελήνας 1ὅ {μάλιστα ἀπήρτισται τϑοααϊγιῦ ον 20 ὥσπερ 
Ὑ͵Ί]ατα: ὡς Α, οτὰ. Εἰ, οομθοθυᾶγη ὡς {ἥλους 
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σοῦς ἥλους παρατιϑεὶς τῇ τοῦ ἀργυροῦ ἐκπώματος φύσει. τὴν τῶν ἀστέρων καὶ τοῦ οὐρανοῦ ἐχτυπῶν κατὰ τὴν ἰδέων τῆς χρόας οὐσίαν. ὃ μὲν γὰρ οὐρανὸς ἀργύρῳ προσέοικεν, οἵ δὲ - ἀστέρες χρυσῷ διὰ τὸ πυ- θῶδες. 19. ὑποϑέμενος οὖν κχατηστερισμένον τὸ τοῦ Νέστορος ποτήριον μεταβαίνει καὶ ἐπὶ τὸ κράτιστα τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων, οἷς δὴ τεκμαίρονται τὰ περὶ τὴν ξωὴν οἵ ἄνϑρωποι" “λέγω δὲ τὰς πελειάδας. ὅτων γὰρ εἴπῃ" πῬΘ 

δύο δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον 
χθύσειαι νεμέϑοντο, 

: πελειάδας οὐ σημαίνει τὰς ὄρνυιϑας, ἅς τινὲς ὑπονοοῦσι ᾿ περιστερὰς εἶναι, ἁμαρτάνοντες. ἕτερον γὰρ εἶναί φη- σιν ᾿ἀριστοτέλης (ἢ. ἃ. Υ 544 3) πελειάδα καὶ ἕτερον “περιστεράν. πελειάδας δ᾽ ὃ ποιητὴς καλεῖ νῦν τὰς Πλειάδας, πρὸς ἃς σπόρος τε καὶ ἀμητὸς καὶ τῶν καρπῶν, ἀρχὴ γενέσεως καὶ συναιρέδσεως. καϑά φησι καὶ Ἡσίοδος (ορ. 888)" 
Πληιάδων ᾿Ζτλαιγενέων ἐπιτελλομενάων 
ἄρχεσϑ’ ἀμητοῖ᾽, ἀρότοιο δὲ δυσομενόώων. 490 καὶ ζρατος (264): 
αἱ μὲν ὁμῶς ὀλίγαι καὶ ἀφεγγέες, ἀλλ᾽ ὀνομασταὶ ἦρι καὶ ἑσπέριαι, Ζεὺς δ᾽ αἴτιος. εἱλίσσονται" ὅς σφισι καὶ θέρεος καὶ χείματος ἀρχομένοιο σημαίνειν ἐπένευσεν ἐπερχομένου τ᾽ ἀρότοιο. τὰς οὖν τῆς τῶν "αἀρπῶν γενέσεως καὶ τελειώσεως προ- 

1. ἔουί. περιτιθεὶς ὅ πατεστηρισμένον Α: οογγ, ΕΒ 7: Τογί. ἄστρων 8 οἵ εαᾶ. ἘΣ: οἴη. Α πελιάδας ὑΡΙαὰ6 Α: ὩΌΪα 6 ῬΟΙΎ. Εἰ 10 δύο ΑΕ 12 ἅς Κ: ὥς ΑΕ 10.117 ἀμητὸς γένεται τῶν μαρπῶν αὶ 17 συναέρεσις Α ἘΠ: οοὐγ. Κ' 19 πλει- ἄδων ἀτλαιγενέων Α πληιάδων ἀτλαγενέων Ἐ' 20 ἄρχεσϑαι ἄρχεσϑ᾽ ἘῚ ἀμητοῖο ΔῈ 
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σημαντικὰς Πλειάδας οἰκείως ἐνετόρευσε τῷ τοῦ σοφω- 

τάτου Νέστορος ὃ ποιητὴς ποτηρίῳ" καὶ γὰρ τοῦτο τῆς 

ἑτέρας τροφῆς δεκτικὸν ἀγγεῖον. διὸ καὶ τῷ 4ιὶ τὴν 

ἀμβροσίαν τὰς Πελειάδας φέρειν φησί (μ 62)" 

τῇ μέν τ᾽ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ Πέλειαι 

τρήρωνες, ταί τ᾿ ἀμβροσίην 41ὶ πατρὶ φέρουσι. 

οὐ γὰρ τὰς πελειάδας τὰς ὄρνεις φέρειν νομιστέον τῷ 

Ζιὶ τὴν ἀμβροσίαν, ὡς (οἷ πολλοὶ δοξάξουσιν (ἄσεμνον 

γάρ). ἀλλὰ τὰς Πλειάδας. οἰχεῖον γὰρ τὰς προσημαι- 

νούσας τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει τὰς ὥρας, ταύτας καὶ 

τῷ Διὶ φέρειν τὴν ἀμβροσίαν. διόπερ ἀπὸ τῶν πτηνῶν 

αὐτὰς χωρίξει λέγων" 

τῇ μέν τ᾽ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ Πέλειαι. 

ὅτι δὲ τὰς Πλειάδας τὸ ἐνδοξότατον τῶν ἀπλανῶν 

ἄστρων ὑπείληφε, δῆλον ἐκ τοῦ προτάττειν αὐτὰς κατὰ 

τὴν τῶν ἄλλων συναρίϑμησιν (Σ 485)" 

ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα τά τ᾽ οὐρανὸς ἐστεφάνωται. 
Πληιάδας ὃ’ Ὑάδας τε τό τε σϑένος ϑρίωνος 

ἄρκτον 9΄. ἣν καὶ ἅμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν. 

ἐπλανήϑησαν δ᾽ οἱ πολλοὶ νομίζοντες τὰς πελειάδας : 

ὄρνεις εἶναι πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ ποιητικοῦ σχηματισμοῦ 

τοῦ κατὰ τὴν πρόσϑεσιν τοῦ γράμματος" ἔπειτα δ᾽ ὅτι ἡ 

τὸ τρήρωνες μόνον ἐδέξαντο εἶναι ἐπίϑετον πελειάδων, ἢ 

ἐπεὶ διὰ τὴν ἀσϑένειαν εὐλαβὴς ἡ ὄρνις αὕτη" τρεῖν᾿ 

δ᾽ ἐστὶ τὸ εὐλαβεῖσθαι. πιϑανὸν δ᾽ ἐστὶ τὸ ἐπίϑετον 

καὶ ἐπὶ τῶν Πλειάδων τιϑέμενον" μυϑεύονται γὰρ καὶ ἡ 

1 ἐνετόρνευσε Α ἘΠ: οοΥῖ. ἩΘΗΙΒίοΥ Πα 15 ῷ. 8 τῆς ἑκατέρας 
ΞΟΠ ὕ τοῦ δὲ ποτῆτα α ὅ. 6 πέλεια τρήρων ἔσται τ᾿ ἃ 
8 οἵ Δ84. Ποῦν, οἵ, Ὁ ἃ 18 τοῦ δὲ ποτῆτα αὶ 14 τὸ ἐξ [δὶ 
δοξότατον τῶν ἀπλανῶν Κ: τῶν ἐνδοξοτάτων καὶ ἀπλανῶν ἈΞ 
10 τῶν ἄλλων Ἐ: ἄλλων Α 20 πλειάδας ΑΕ: οοὐτ. Καὶ 
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αὗται τὸν ᾿φρίωνα φεύγειν, διωκομένης τῆς μητρὸς 
αὐτῶν Πληιόνης ὑπὸ τοῦ Φρίωνος. 80. ἡ δὲ τοῦ ὀνό- 
ματος ἐχτροπή, καϑ’ ἣν αἵ Πλειάδες λέγονται Πέλειαι 
καὶ Πελειάδες, παρὰ πολλοῖς ἐστι τῶν ποιητῶν. πρώτη 
δὲ Μοιρὼ ἡ Βυξαντία καλῶς ἐδέξατο τὸν νοῦν τῶν 
Ὁμήρου ποιημάτων ἐν τῇ Μνημοσύνῃ ἐπιγραφομένῃ 
φάσκουσα τὴν ἀμβροσίαν τῷ Διὶ τὰς Πλειάδας κομίζξειν. Κράτης δ᾽ ὃ χριτικὺς (. ὅ8 γ7) σφετερισάόμενος αὐτῆς τὴν δόξαν ᾧὡς ἴδιον ἐχφέρει τὸν λόγον. καὶ ΖΣιμω- 
νίδης δὲ τὰς Πλειάδας Πελειάδας εἴρηκεν ἐν τούτοις ἔτ. 18 Β᾿)΄ 

δίδωτι δ᾽ εὖχος Ἑρμᾶς ἐναγώνιος, 
“Μαίας εὐπλοκάμοιο παῖς, ἔτικτε δ᾽ "άτλας 
ἑπτὰ ἰοπλοχάμων φιλᾶν ϑυγατρῶν τάν γ᾽ ἔξοχον εἶδος. ταὶ καλέονται Πελειάδες οὐράνιαι. 

σαφῶς γὰρ τὰς Πλειάδας οὔσας άτλαντος ϑυγατέρας Πελειάδας καλεῖ, καϑάπερ χαὶ Πίνδαρος (ει. 9.16). 
ἐστὶ δ᾽ ἐοικὸς 

ὀρειᾶν γε Πελειάδων 
μὴ τηλόϑεν Ὠαρίων᾽ ἀνεῖσθαι. 

σύνεγγυς γάρ ἐστιν ὃ (δρίων τῇ ἀστροϑεσίᾳ τῶν Πλειά- δῶν" διὸ καὶ ὃ περὶ ταύτας μῦϑος, ὅτι φεύγουσι μετὰ τῆς μητρὸς τῆς Πληιόνης τὸν ᾿ϑρίωνα. ὀρείας δὲ λέγει 

 πληιόμης Α: οοΥΥ. Εὶ 12 δευτέσερμας Α: σοΥΥ. ΙΒΟΟ 5 18 Μαιάδος οὐρείας ἑλικοβλεφάρου παῖς ΒΟΥ οχ 50}0]. Ῥίηα. Νοτα. 2,16, Ἑρμᾶς ἐναγώνιος οὐρείας ἑλικοβλεφάρου | Μαιάδος παῖς" τίχτε δ᾽ Ἴάτλας Ὑ͵ΊΔτα 14 ἑπτὰ Μυ8: ἐπιτα  Α φί- λὰν ϑυγατερων Α: 6οΟΥΓ. ΒΟΒπδΙα 6 τη τάν γ᾽ σοΥΥαρῥΌΤΩ, ἴουξ, τὰν μίαν ἔξοχον εἶδος 16 ταὶ καλέονται Ἠδτίαῃρ: ἀγικα- λέονται α' 18 πελιάδας Δ'Ἢ 19 ὁριαν γε Α ὀρίαν (οι. γε) Πὶ 20 ὀαρίων ἀνεισϑαι Α ὀαρίωνα νεῖσϑαι Ὦ, ν. ΡΙπαδι οοδᾶ 25 ὁριας Α ὀρίας Εὶ 
ἈΤΗΕΝΑΕῦΒ ΤΠ. 
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4ο1ἐπειδὴ κεῖνται ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τοῦ ταύρου. καὶ 4 ἰδσγχύ- 0 χ 

852 ΙΑ 

τὰς Πλειάδας ἐν ἴσῳ τῷ οὐρείας κατὰ παράλειψιν τοῦ ὕ, 

λος δ᾽ ἐχφανέστερον προσπαίζων τῷ ὀνόματι κατὰ τὴν 
ὁμοφωνίαν (ἔν. 812 Ν)" 

αἱ δ᾽ ἕπτ᾽ Ἄτλαντος παῖδες ὠνομασμέναι 
πατρὸς μέγιστον ἄϑλον οὐρανοῦ στέγῃ 

κλαίεσκον, ἔνϑα νυκτέρων φαντασμάτων 

ἔχουσι μορφὰς ἄπτεροι Πελειάδες. 

ἀπτέρους γὰρ αὐτὰς εἴρηκε διὰ τὴν πρὸς τὰς ὄρνεις 

ὁμωνυμίαν. ἡ δὲ Μοιρὼ καὶ αὐτὴ τὸν τρόπον τοῦ- 1΄ 

τόν φησι" 

Ζεὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ Κρήτῃ τρέφετο μέγας, οὐδ᾽ ἄρα τίς νιν 
ἠείδει μακάρων" ὃ δ᾽ ἀέξετο πᾶσι μέλεσσι. 

τὸν μὲν ἄρα τρήρωνες ὑπὸ ξαϑέῳ τράφον ἄντρῳ 

ἀμβροσίην φορέουσαι ἀπ᾽ Θκεανοῖο ῥοάων" 
ὃ νέκταρ δ᾽ ἐκ πέτρης μέγας αἰετὸς αἰὲν ἀφύσσων 

γαμφηλῇ φορέεσκε ποτὸν Ζ1ιὶ μητιόεντι. 
τὸν καὶ νικήσας πατέρα Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς 

ἀϑάνατον ποίησε καὶ οὐρανῷ ἐγκχκατένασσεν. 

ὡς δ᾽ αὕτως τρήρωσι πελειάσιν ὥπασε τιμήν. 

5. 10 αὖ δή τοι ϑέρεος καὶ χείματος ἄγγελοί εἶσι. 

καὶ Σιμμίας δ᾽ ἐν τῇ Γοργοῖ φησιν" 

αἵ ϑέρος ὠκεῖαι πρόπολοι πίλναντο Πέλειαι. 

Ποσείδιππός τ᾽ ἐν τῇ ᾿Δσωπίᾳ" 
οὐδὲ τοι ἀκρόνυχοι ψυχραὶ δύνουσι Πέλειαι. 

2 οὐρίας ΑἙ, οἵ, 5680]. ΡΠ 8 .ἐογῦ. δ᾽ (ἔτι 6 οὐρα- ἢ 
νοστεγῆ Α: οοΥγ. Δ 1 1 ἔνϑεν ΗφΥν 14 τράφεν Α: 
οοΥν. 50. 17 γαμφηλῆς ἘΣ, τραῦϊγο πέτρης ὩοΙΆΘη τοὶ αὖῦ 
Ταλλαίης φορξεσκοπετὸν Α φορέεσκε (οπη. ποτὸν) Εἰ: ΟΟΥΤ. ἢ 
Οδμ θυᾶν 28 αἣ ϑέρος Α: ἸοσοὈαίαν αἰθέρος, ααϑ ἸΘοὐΐοπθ 
111] Ῥυοῦδγθ ρούογαὺ Αβοϊθριϑᾶθβ, ἕουῦ. ὠκεῖανι ϑέρεος 24 πο- ἢ 
σίδιππος αὶ ᾿Δσωπίδι Μοριη, οἵ. δὰ ΧΙΠῸ ᾿. ὅ906 
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“Ταμπροκλῆς δ᾽ ὃ διϑυραμβοποιὸς καὶ ῥητῶς αὐτὰς 
εἶπεν ὁμωνυμεῖν ταῖς περιστεραῖς ἐν τούτοις (ΡΙ, ΠΙ ὅδ0 Β2)" 

αἴ τὲ ποταναῖς 
ὅ ὁμώνυμοι πελειάσιν αἰϑέρι κεῖσϑε. 
καὶ ὁ τὴν εἰς Ἡσίοδον δὲ ἀναφερομένην ποιήσας ᾿“στρονομίαν αἰεὶ Πελειάδας αὐτὰς λέγει ((ν. 9 ἢ)" 

τὰς δὲ βροτοὶ καλέουσι Πελειάδας. 
καὶ πάλιν ({-. 10)" 

10 χειμέριαι δύνουσι “Πελειάδεο. 
καὶ πάλιν ((. 11)" 

τῆμος ἀποκρύπτουσι Πελειάδες. 
οὐδὲν οὖν ἄπιστον καὶ Ὅμηρον τὰς Πλειάδας κατὼ ποιητικὸν νόμον Πελειόδας ὠνομακέναι. 81. ἀποδε. ὅ δειγμένου οὖν τοῦ ὅτι Πλειάδες ἦσαν ἐντετορευμέναι τῷ ποτηρίῳ, καϑ’ ἕκαστον τῶν ὥτων δύο ὑποϑετέον εἴτε βούλεταί τις ὀρνιϑοφυεῖς κόρας εἴτ᾽ αὖ καὶ ἀνϑρω- ποειδεῖς, ἄστροις δὲ πεποικιλμένας. τὸ μέντοι “ἀμφὶς ἕκαστον χρύσειαι νεμέϑοντο᾽ οὐχ ὡς περὶ ἕν ἕκαστον 0 ἀκουστέον" γενήσονται γὰρ οὕτως η΄ τὸν ἀριϑμόν': ἀλλ᾽ ἐπείπερ ἔσχισται μὲν ἑχάτερον τῶν ὥτων εἰς δύο σχίσεις, τούτων δ᾽ αὖ συνάφεια κατὰ τὴν τελευταίων ὑπόληξιν, ἕχαστον μὲν ἂν λέγοιτο καϑὸ τέτταρες αἵ πᾶσαι σχίσεις τῶν ὥτων, ἑκάτερον δὲ καθὺ συμφυῆ πάλιν ἐπὶ τέλει γίνεται τῆς ἀποστάσεως αὐτῶν. ὕὅτων οὖν εἴπῃ" 

Ἂὦᾧἦ φῇ 

δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον χρύσειαι νεμέϑοντο, δύω δ᾽ ὑπὸ πυϑμένες ἦσαν. 

ὅ νεῖσϑε Μοῖ) 8 τώδδε Α; οουτ, ἤδη. 1 ἐντετορνευ- μέναν Α: οοχγ. Εἰ 28 ἴοτί. ἀπόληξιν, οξ. Ῥ. 4888 2δὅ ἀνα. στάσεως Α ἘΠ: ΘΟΥΥ, Κ, οἵ ν. 4888 28 δύο Ἐ 
6Ξ 



84 Ι4 

ἔ καϑ’ ἑχατέραν τὴν σχίσιν τῶν ὥτων ἀκουσόμεϑα μίαν 

πελειάδα᾽ ἃς δοιὰς εἶπεν καϑὸ συμφυεῖς εἰσιν ἀλλή- 

λαις καὶ συνεζευγμέναι. τὸ γὰρ δοιοὶ καὶ δοιαὶ σημαί- 
νει καὶ τὸ κατ᾽ ἀριϑιμὸν εἶδος. τὸ δύο. οἷον (ὃ 129)" 

δοιοὺς δὲ τρίποδας. δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα. δ νὰ 

καὶ (π 268) “δοιὼ ϑεράποντε᾽. σημαίνει δὲ καὶ τὸ 
»Υ Ν Ν Ι 2 2 ΄ ς :) συμφυὲς καὶ τὸ συνεξευγμένον κατ᾽ ἀριϑμόν, ὡς ἐν 

τούτοις (ε 416)" 

δοιοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπήλυϑε ϑάμνους 
ἐξ ὁμόϑεν πεφυῶτας, ὃ μὲν φυλίης. ὃ δ᾽ ἐλαίης. 10. 

ἀθ:γενήσονται οὖν ἐπὶ τῶν ὥτων τέσσαρες πελειάδες. 

ὅ2, ἔπειϑ᾽ ὅταν ἐπενέγκῃ τὸ 

δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον 

χούσειαι νεμέϑοντο. δύω δ᾽ ὑπὸ πυϑμένες ἦσαν. 

ἀκουστέον οὐ πυϑμένας δύο, ἀλλ᾽ οὐδὲ κατὰ διαίρεσιν 16 

ἀναγνωστέον, ὡς ὃ Θρὰξ Διονύσιος, ἀλλὰ κατὰ σύνϑε- 

τον ὑποπυϑμένες, ὕπως ἐπὶ τῶν πελειάδων ἀκούωμεν, 

ὅτι τέσσαρες μὲν ἦσαν ἐπὶ τῶν ὥτων, δύο δὲ ὑποπυϑ- 
μένες, τουτέστιν ὑπὸ τῷ πυϑμένι οἷον ὑποπυϑμένιοι" 

» ὥστε διακρατεῖσϑαι τὸ δέπας ὑπὸ δυεῖν Πελειάδων 30) 

ὑποκειμένων τῷ πυϑμένι. ἕξ δὲ τὰς πάσας γενέσϑαι 
Πλειάδας, ἐπείπερ ὁρῶνται τοσαῦται, λέγονται δὲ ἑπτά, 

καϑότι καὶ “ρατός φησιν (251)" 

ἑπτάποροι δὴ ταί γε μετ᾽ ἀνθρώποις καλέονται. 

δξ οἷαί περ ἐοῦσαι ἐπόψιαι ὀφϑαλμοῖσιν. 9ὅ 

οὐ μέν πως ἀπόλωλεν ἀπευϑὴς ἐκ Ζιὸς ἀστήρ. 
2600 ἐξ οὗ καὶ γενεῆϑεν ἀκούομεν, ἀλλὰ μάλ᾽ αὕτως 

εἴρητ᾽. ἑπτὰ δ᾽ ἐκεῖναι ἐπιρρήδην καλέονται... 

8 καὶ αἵ δοιαὶ Δ: οοὐΥ. αὶ 0 δύο ϑεράποντε ἃ δοιὼ ϑερά- 
ποντὲες ἃ 9. δυοὺς Δ: οΟΥἿ. αὶ 11 γενήσοντ᾽ αὶ 14 δύο Εὶ 
117 ἀκούσωμεν Ἐὶ 21 ογύ. γίνεσϑαι 28 εἴρηται ἃ 
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[ξξ οἷαί περ ἐοῦσαι ἐπόψιαι ὀφϑαλμοῖσιν). τὸ ὁρώμενον 

οὖν ἐν τοῖς ἄστροις καὶ ἐν τῇ φαινομένῃ κατασκευῇ 

προσηκόντως ἐτόρευσεν. τοῦτο μέντοι καὶ ἐπὶ τοῦ Ζ]ιὸς 

σημαίνειν πείϑονται τὸν ποιητὴν ὅταν λέγῃ (ω 63)" 

τῇ μέν τ᾽ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ πέλειαι 
τρήρωνες ταί τ᾿ ἀμβροσίην Ζ]ιὶὲ πατρὶ φέρουσιν. 

ἀλλά τε καὶ τῶν αἰεὶ ἀφαιρεῖται λὶς πέτρη. 

ἀλλ᾽ ἄλλην ἐνίησι πατὴρ ἐναρίϑμιον εἶναι, 

ὑπὸ τῆς ὀξύτητος τῶν πλαγκχτῶν πετρῶν καὶ τῆς λειό- 

τητος ἀφαιρεῖσϑαι λέγων μίαν τῶν Πλειάδων, ἄλλην 
᾿ " -Ὕ ΑΙ Φδ ΄ - ΄ Χ 3 

δὲ πρὸς τοῦ Ζιὸς ἐνίεσϑαι χάριν τοῦ σῴξειν τὸν ἀρι- 

ϑμὸν αὐτῶν. ποιητικῶς αἰνιττόμενος ὅτι τῶν Πλειάδων 
τι ς ’ Ω, ξ. 2 Χ 2 -» 9 9 ΄ 

δξ ὁρωμένων ὅμως ὃ ἀριϑμὸς αὐτῶν οὐκ ἀπόλλυται. 

λέγονται δὲ καὶ τῷ ἀριϑμῷ καὶ τοῖς ὀνόμασιν ἕπτά. 
“ ΄ 

᾿ ΜΝ ι , 2 ᾽ , τ , 
8. πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας οὐκ οἰκείως τῷ ποτηρίῳ 

ἐντετυπῶσϑαι τὰς Πλειάδας, ξηρῶν τροφῶν οὔσας ση- 

μαντικάς, λεκτέον ὅτι τὸ δέπας ἀμφοτέρων τῶν τροφῶν 

ἐστιν δεκτικόν. χκυκεὼν γὰρ ἐν αὐτῷ γίνεται" τοῦτο 
ε »} ᾿ ᾿ “" Ζ " ᾽ Νὸν 12} δ᾽ ἐστὶ πόσις ἐν τῷ κράματι τυρὸν ἔχουσα καὶ ἄλφι- 

΄ Ἁ “ , 

τον᾽ ἄμφω δὲ ταῦτα κυκώμενα καὶ οὕτω πινόμενα λέγει 

ὁ ποιητής (4 651)" 

62: τοῖσι δὲ τεῦχε κυκεῶ ἑυπλόκαμος “Εχαμήδη ... 

628 ἣ σφῶιν {πρῶτονΣ μὲν ἐπιπροίηλε τράπεζαν 

{καλὴν κυανόπεξανν ἐύξοον, αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς 
΄ὔ ΄ πο " ΄ --ῃἥ χάλκειον κάνεον᾽ ἐπὶ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον 

ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ δ᾽ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν, 

1. ψΘΥΒΌΤΩ ἱΠΟΟΙΉΤηΟα6 ᾿ζογύασα 416]. ς δ τοῦ δὲ ποτῆτα 
Α: οοτῖ. Εὶ 60 αὖ τ ΑΕ 1 λεις Α: οοτῖ. Εἰ 8 ἀνίη- 
σιν Ἀ: ΟΟΥΤ. ΕἸ 11 τοὺς Ζιὸς Α: οοτῇ. Εὶ 22 κυκεῶ Οὔϊδτη 
Ἠοτηθτΐ οοα. Τιαατ. ἢ 28.394 ᾿ποϊυβῶ οἵη. ἃ 24 αὖτασ ἐπ᾿ α 
20 ἐπι δ᾽ ἀλφίτου Α 

{ 
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πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴκοϑεν ἦγ᾽ ὃ γεραιός.... 
628 Ἂ » Δ Τὰ ἣ᾿ ᾽ -" 9 - ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ εἰκυῖα ϑεῇσιν 

οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ᾽ αἴγειον χνῆ τυρὸν 
κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνεν᾽ 

5 

πινέμεναι δ᾽ ἐκέλευεν, ἐπεί δ᾽ ὥπλισσε κυκεῶ. δ 
84, τὸ δὲ 

2 Ἂν δ »] ΄ , 

ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης 

498. πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ᾽ ὃ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν 

Ρ 

οὐκ ἀκουστέον ἐπὶ μόνων Μαχάονος καὶ Νέστορος. ὡς 

οἴονταί τινες. τὸ ὃς ἀντὶ τοῦ ὃ λαμβάνοντες ἐπὶ τοῦ τὸ ἡ 
Μαχάονος" 

ἀλλ᾽ ὃς μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης. 
3. “ ᾿ - ΄ 2 Ν Ἷ 

ἐκ τοῦ μογέων δηλοῦσϑαι νομίζοντες, ἐπειδὴ τέτρωται. 

ὅτι δὲ χαϑ’ Ὅμηρον ὁ Μαχάων οὐ τέτρωται ἐν ἄλλοις 
δειχϑήσεται. ἀγνοοῦσιν δ᾽ ὅτι τὸ ἄλλος Ὅμηρος οὐκ 1 

ἐπὶ μόνων Μαχάονος καὶ Νέστορος ἔϑηκε, δύο γὰρ 

οὗτοι πίνουσιν. ἀλλ᾽ εἶπεν ἂν ἕτερος. τοῦτο γὰρ ἐπὶ 
δύο τάσσεσϑαι πέφυκεν, ὡς καὶ ἐπὶ τούτων (Τ' 108)" 

2: 3. 9.2) 9. Εὐ δῇ. ΄ {πὸ 5 ῈΠ}) δὴ , οἴσετε δ᾽ ἄρν᾽ ἕτερον λευκόν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν. 
2, ΔΑ δύνα 3 ᾿ - -ἫἬἝ «το 3 ικ ] 

ἔπειτα δὲ τὸ ὃς ἀντὶ προτακτικοῦ τοῦ ὃ Ὅμηρος οὐδε- 20. 

ποτὲ τίϑησι. τοὔμπαλιν δὲ ἀντὶ τοῦ ὃς ὑποταχτικοῦ 

παραλαμβάνει τὸ προτακτικὸν ὅ, οἷον (Ζ 158)" 

ἔνϑα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν. 

ἐλλείπει οὖν τὸ τις μόριον" τὸ γὰρ πλῆρές ἐστιν “ἄλλος 
μέν τις μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης πλεῖον ἐόν, 28 

Νέστωρ δ᾽ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν, ὡς παντὸς ἀνθρώ- 

που μόλις ἂν ἀποκινήσαντος ἀπὸ τῆς τραπέξης τὸ πο- 

τήριον, τοῦ δὲ Νέστορος αὐτὸ ῥαδίως βαστάξοντος δίχα 

ἃ ϑεοῖσιν Δ ὅ κυκεῶ οἴϊαμι Ἠοιμου οοα. Ὑίμπᾶορ 12 ἀλλ᾽ 
ὃ μὲν Α: οοΥγ, Εἰ 19 ἕτερον μὲν λευκὸν Α: οοὐν ΕΒ 28 ἐν- 
ϑάδὲ αὶ 421 ἀποκινήσοντος ΑΙ: οοΥΥ. 6α. Βδ8 

[᾿ 
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πόνου καὶ κακοπαϑείας. τὸ γὰρ ποτήριον ὑφίσταται 
μέγα [καὶ] κατὰ τὸ κύτος καὶ βαρὺ τὴν ὁλκήν, ὅπερ 
φιλοπότης ὧν ὁ Νέστωρ ἐκ τῆς συνεχοῦς συνηϑείας 
ῥαδίως βαστάξειν ἔσϑενε. 55. Σωσίβιος δ᾽ ὃ λυτικὸς 
προϑεὶς τὰ ἔπη; 

ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέξης 
πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ᾽ ὃ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν, 

γράφει κατὰ λέξιν" “νῦν τὸ μὲν ἐπιτιμώμενόν ἐστι τῷ 
ποιητῇ ὅτι τοὺς μὲν λοιποὺς εἶπε μογέοντας ἀείρειν 
τὸ δέπας, τὸν δὲ Νέστορα μόνον ἀμογητί. ἄλογον δ᾽ 
ἐδόκει Ζιομήδους καὶ “ἴαντος, ἔτι δ᾽ ᾿Αχιλλέως παρόν- 
τῶν εἰσάγεσϑαι τὸν Νέστορα γενναιότερον, τῇ ἡλικίᾳ 
προβεβηκότα. τούτων τοίνυν οὕτως κατηγορουμένων 
τῇ ἀναστροφῇ χρησάμενοι ἀπολύομεν τὸν ποιητήν. ἀπὸ 
γὰρ τούτου τοῦ ἕξαμέτρου πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ᾽ ὁ 
γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν᾽ ἀπὸ τοῦ μέσου ξξελόντες τὸ γέ. 
θῶν τάξομεν τοῦ πρώτου στίχου πρὸς τὴν ἀρχὴν ὑπὸ 
τὸ ἄλλος μέν, εἶτα τὸ ἐξ ἀρχῆς συνεροῦμεν “ἄλλος μὲν 
γέρων μογέων ἀποκινήσασκε τραπέξης πλεῖον ἐόν, ὁ δὲ 
Νέστωρ ἀπονητὶ ἄειρεν. νῦν οὖν οὕτω τεταγμένων ὃ 
Νέστωρ φαίνεται τῶν μὲν λοιπῶν πρεσβυτῶν μόνος 
τὸ δέπας ἀμογητὶ ἀείρων.᾽ ταῦτα καὶ ὃ θαυμάσιος 
λυτικὸς Σωσίβιος. ὃν οὐκ ἀχαρίτως διέπαιξε διὰ τὰς 
τολυϑρυλήτους ταύτας καὶ [τὰς] τοιαύτας λύσεις Πτο.- 
ἰεμαῖος ὃ Φιλάδελφος βασιλεύς. λαμβάνοντος γὰρ αὐ- 
οὔ σύνταξιν βασιλικήν, μεταπεμψάμενος τοὺς ταμίας 

2 καὶ 46]. Κ 8 φιλοπώτης Α: οοττ. Ε 9 εἶπε Μεάνϊ!ο: στι Α, ἔφη Ὑ͵Ίατα 14 58η6. ΡὙΆΘΟ6 ΠδΘΟ 516 ἴδιβ ἀϊοθπάς τοπὺ ἀπὸ {κοινοῦ γὰρ τούτου τοῦ ἑξαμέτρου “πλεῖον --- ἄειρεν᾽ Ὁ τοῦ μέσου ἐξελόντες (ὨΪΗ1] ηἶδὶ ἀπὸ τοῦ μέσου ἐξελόντες Ἐ) Ὁ ἀμογητὶ 5680]. (Β) Δ 680 21 μὲν οτὰ. Ε 28 διέπαι- εν 24 τὰς ἅς], Καὶ 

ᾳ 

Έ 
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ἐκέλευσεν. ἐὰν παραγένηται ὃ Σωσίβιος ἐπὶ τὴν ἀπαί- 

τησιν τῆς συντάξεως. λέγειν αὐτῷ ὅτι ἀπείληφε. καὶ 

μετ᾽ οὐ πολὺ παραγενομένῳ καὶ αἰτοῦντι εἰπόντες δε- 

δωκέναι αὐτῷ τὰς ἡσυχίας εἶχον, ὃ δὲ τῷ βασιλεῖ 

προσελϑὼν χατεμέμφετο τοὺς ταμίας. Πτολεμαῖος {δὲν 

ἀρεμεταπεμψάμενος αὐτοὺς καὶ ἥκειν κελεύσας μετὰ τῶν 

1 

βιβλίων. ἐν οἷς αἱ ἀναγραφαί εἰσι τῶν τὰς συντάξεις 

λαμβανόντων, λαβὼν ταύτας εἰς χεῖρας [ὁ βασιλεὺς] 

καὶ κατιδὼν ἔφη καὶ αὐτὸς ἀπειληφέναι αὐτὸν οὕτως" 

ἣν ὀνόματα ἐγγεγραμμένα ταῦτα, Σωτῆρος Σωσιγένους 

Βίωνος ᾿Ζ“πολλωνίου [4΄{ὲωνος]" εἰς ἃ ἀποβλέψας ὁ βασι- 

λεὺς εἶπεν “ὦ θαυμάσιε λυτικέ, ἐὰν ἀφέλῃς τοῦ Σωτῆ- 

ρος τὸ σῶ καὶ τοῦ Σωσιγένους τὸ σι καὶ τοῦ Βέωνος 

τὴν πρώτην συλλαβὴν [βι] καὶ τὴν τελευταίαν τοῦ 

᾿“πολλωνίου, εὑρήσεις σαυτὸν ἀπειληφότα κατὰ τὰς σὰς 

ἐπινοίας. καὶ ᾿ταῦτ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτοῦ 

πτεροῖς" χατὰ τὸν ϑαυμάσιον Αἰσχύλον (Δγεμηα. ἔν. 

189 Ν) ἁλέσκῃ, ἀπροσδιονύσους λύσεις πραγματευόμενος." 

80. ΟΛΜΟΣ ποτήριον κερατίου τρόπον εἰργασμένον. 

Μενεσϑένης ἐν δ΄ Πολιτικῶν γράφει οὕτως ((ΟῚΥ 

451)" ᾿ἀλβατάνης δὲ στρεπτὸν καὶ ὅλμον χρυσοῦν. ὁ δὲ 

ὕλμος ἐστὶ ποτήριον κερατίου τρόπον εἰργασμένον, 

ὕψος ὡς πυγονιαῖον.ἢ 

87. ΟΞΥΒΑΦΟΝ. ἡ μὲν κοινὴ συνήϑεια οὕτως καλεῖ 

4 ἦγον ἘΕὶ ὅ δὲ ἀαὰ. Μαβ, οὐ Ἰοσὶὺ ἔοτύ. Εν, αἱ Πδθο 
ὁ δὲ βασιλεὺς ἤκειν αὐτοὺς κελεύσας (οτα. ὁ βασιλεὺς ν. 8) 
8 λαβὼν ταῦτα Μοῖη ὁ βασιλεὺς 46] Κ, ν. δὰ ν. ὅδ 9 εἴλη- 
φέναι Α ἘΠ: οοΥτ. Καὶ οὕτως Α: ταύτας οὕτως Εἰ 11 ᾿Ζπολ- 
λωνίου 1ι6ἢγ8: ἀπόλλωνος Α Εἰ Ζίωνος οτα. Ἐὶ, 46]. Τι6}γ5 
14 βι οτὰ ΕΒ, 46]. ἤθῦν 1 ἀπόλλωνος Α: οοΟΥΥ. 6 ηγ5 16 σαυ- 
τοῦ αὶ 20 Μενεσϑένης ἴᾳγ6 βΒαβροοίαβ ᾿δ]θοδθρῖο 21 ἀλβα- 
τάνης ὩΟΙΊΘῊ 5126 ἀπο ῬΘυθουηασι Ἰ΄απ6 οογταρύατπη 28 πυ- 
γωνιαῖον Α: ΟΟΥΥ. Εἰ 
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τὸ ὄξους δεχτικὸν σκεῦος" ἐστὶ δὲ καὶ ὄνομα ποτηρίου, οὗ μνημονεύει Κρατῖνος μὲν ἐν Πυτίνῃ οὕτως ( τὸ Κ): 
πῶς τις αὐτόν, πῶς τις ἂν ς 

ἀπὸ τοῦ πότου παύσειε, τοῦ λίαν πότου; 
ἐγὦδα. συντρίψω γὰρ αὐτοῦ τοὺς χόας 
καὶ τοὺς καδίσκους συγκεραυνώσω σποδῶν 

ὅ καὶ τἄλλα πάντ᾽ ἀγγεῖα τὰ περὶ τὸν πότον. 
κοὐδ᾽ ὀξύβαφον οἰνηρὸν ἔτι κεκτήσεται. 

ὅτε δέ ἐστι τὸ ὀξύβαφον εἶδος κύλικος μικρᾶς κερα- μξας σαφῶς παρίστησιν ᾿Δντιφάνης ἐν Μύστιδι διὰ Ι τούτων (1 Τ Κ)" γραῦς ἐστι φίλοινος ἐπαινοῦσα κύλικα ] μεγάλην καὶ ἐξευτελίζουσα τὸ ὀξύβαφον ὡς βραχύ. ς εἰπόντος οὖν τινος πρὸς αὐτήν (σὺ δ᾽ ἀλλὰ πῖϑι᾽, λέγει» 
τοῦτο μέν σοι πείσομαι. Ὶ καὶ γὰρ ἐπαγωγόν, ὦ θεοί, τὸ σχῆμά πως 

τῆς κύλικός ἐστιν ὥξιόν τε τοῦ κλέους 
τοῦ τῆς ἑορτῆς. οὗ μὲν ἦμεν ἄρτι γὰρ 

ὅ ἐξ ὀξυβαφίων κεραμέων ἐπίνομεν" 
τούτῳ δέ, τέκνον, πολλὰ κἀγάϑ’ οἱ ϑεοὶ 
τῷ δημιουργῷ δοῖεν, ὃς ἐποίησέ (σεν, 
τῆς συμμετρίας καὶ τῆς ἀφελείας οὕνεκα. 

κἀν τοῖς Βαβυλωνίοις οὖν τοῖο ᾿“φριστοφάνους ( 410 Κ) ἀχκουσόμεϑα ποτήριον τὸ ὀξύβαφον. ὅταν ὃ Ζιόνυσος λέγῃ περὶ τῶν ᾿ϑήνησι δημαγωγῶν ὡς αὐτὸν ἤτουν ὁ ἐπὶ τὴν δίκην ἀπελθόντα ὀξυβάφω δύο. οὐ γὰρ ἄλλο τί ἡγητέον εἶναι ἢ ὅτι ἐχπώματα ἤτουν. καὶ τὸ τοῖς ἡποχοτταβίζουσι δὲ ὀξύβαφον τιϑέμενον εἰς ὃ τὰς λό- 

ὥω 

1 δὲ καὶ ΒΕ: δὲ Α 12 τὸ ὀξύβαφον Κορρίοιο: τὴν κύλι- ὦ Α 18 5ΌΡΡΙ. βοὴν (ο1]. Χ ῬΡ. 4400 14 πίσομαι Α: 6017. 5 17 οὐ μὲν οὐ μεν ἀρτίως γὰρ Α: οοιτ. ρ. 446 Ὁ σὲ δα. ». 446 21 τῆς ἀσφαλείας Α: (ΟΥΥ, Ρ. 446 8 ἀκουσώμεϑα Α: οοτΥ, Μὰ 217 δοσυγαίϊαβ ΧΥ μ, 6676 
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ταγας ἐγχέουσιν οὐκ ἄλλο τι ἂν εἴη ἢ ἐκπέταλον πο- 

τήριον. μνημονεύει δὲ τοῦ ὀξυβάφου ὡς ποτηρίου καὶ 

Εὔβουλος ἐν Μυλωϑρίδι (1 186 Κ)" 

καὶ πιεῖν χωρὶς μέτρω 

ὀξύβαφον εἰς τὸ κοινόν᾽ εἶϑ᾽ ὑπώμνυτο 
ὃ μὲν οἶνος ὄξος αὑτὸν εἶναι γνήσιον, 

ἔ τὸ δ᾽ ὕξος οἶνον αὑτὸ μᾶλλον ϑατέρου. 
88, ΟΙΝΙΣΤΗΡΙΑ. οἵ μέλλοντες ἀποκείρειν τὸν σκόλ- 

λυν ἔφηβοι, φησὶ Πάμφιλος. εἰσφέρουσι τῷ Ἡρακλεῖ 

μέγα ποτήριον πληρώσαντες οἴνου, ὃ χαλοῦσιν οἶνι- 

στηρίαν, καὶ σπείσαντες τοῖς συνελϑοῦσι διδόασι πιεῖν. 

ΟΛΛΙΞ. Πάμφιλος ἐν ᾿Δττικαῖς “έξεσι τὸ ξύλινον 

ποτήριον ἀποδίδωσι. 

89, ΤΤΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΝ. Ποσειδώνιος ὁ φιλόσοφος ἐν 

ἕκτῃ καὶ τριακοστῇ τῶν Ἰστοριῶν (ΔΘ ΠῚ 264) ὡς οὕτω 
Αϑδκαλουμένων τινῶν ποτηρίων μέμνηται γράφων οὕτως" 

“ἦσαν δὲ καὶ ὀνύχινοι σκύφοι καὶ συνδέσεις τούτων 

μέχρι δικοτύλων: καὶ Παναϑηναικὰ μέγιστα, τὰ μὲν 

δίχοα, τὰ δὲ καὶ μείξονα.᾽ 
ΤΤΡΟΑΡΟΝ χρατὴρ ξύλινος, εἰς ὃν τὸν οἶνον κιρνᾶσιν 

οἵ ᾿4ττικοί. “κοίλοις ἐν προάροις᾽ φησὶ Πάμφιλος. 

90. πέλικαιὶ. Καλλίστρατος ἐν Ὑπομνήμασι Θρατ- 

τῶν Κρατίνου (1 88 Κ) ἀποδίδωσι κύλικα. Κράτης 

δ᾽ ἐν δευτέρῳ ᾿Ἁττικῆς ΖΦιαλέκτου γράφει οὕτως (᾿. 64 Ὑγ)" 

“οὗ χόες πελίκαι, καϑάπερ εἴπομεν, ὠνομάξοντο. ὁ δὲ 

8 “μυλωϑοίδηι Α: οοΥἹ. Πθα]θΟ 4586 γΘΥΒ5 ΘΟΟΥΤαΡΟΙ 1 αὑτὸ 
Ὀ1: αὐτὸν Α 8 οἰνιστηρία νϑδοιῦϊατη ΑὐΠθηδ6 1 (πο ῬδΠῚ- 
ῬὮ111) δυῦοότθ μδΐαιῃ, οὗ Ηθβ. οὖ Ῥμοῦ. 5. ν, ῬΟ]] 8,2. 6,32 
8 58]ἴθ 1 ἀποκείρεσϑαι, οἵ, Ηθρ5 12 ὄλλιξ ΑἸΒοπδοὶ ΘΥΤΌΣ, ξουί. 
πέλ(λ)ιξ, οἵ. Ῥο]]. 10,178 οὖ Ηδ65. 85. πελίκαν 1τ συνδέσεις ὁοΥ- 
γταρίαη 20 κερνᾶσιν ἃ κιρνῶσιν ΒΞ 2121 οἵ ἀγροῖκοι δ Πδ πὶ 
Ῥορίαβ σϑυῦῦα ὦ ῬδιαρὮ110 οἰζαΐα ὡρπογιῖῦ Μοὶ 



ΤΑ 91 
τύπος ἦν τοῦ ἀγγείου πρότερον μὲν τοῖς “Παναϑηναι- Ὁ κοῖς ἐοικώς, ἡνίκα ἐκαλεῖτο πελίκη, ὕστερον δὲ ἔσχεν οἰνοχόης σχῆμα, οἷοί εἰσιν οἱ ἐν τῇ ἑορτῇ παρατιϑέ. μένοι, ὁποίους δή ποτε ὄλπας ἐκάλουν, χρώμενοι πρὸς τὴν τοῦ οἴνου ἔγχυσιν, καϑάπερ Ἴων ὃ Χῖος ἐν Εὐ- φυτίδαις φησίν ((-. 10 Ν)" 

ἐχ ξαϑέων πιϑακνῶν ἀφύσσοντες ὔὄλπαις 
οἶνον ὑπερφίαλον χελαρύζετε. 

νυνὶ δὲ τὸ μὲν τοιοῦτον ἀγγεῖον καϑιερωμένον τινὰ ρόπον ἐν τῇ ἕορτῇ» παρατίϑεται μόνον, τὸ δ᾽ ἐς τὴν (θείαν πῖπτον μετεσχημάτισται, ἀρυταίνῃ μάλιστα ἐοι- ς ός, ὃ δὴ καλοῦμεν χόα. τὴν δὲ ὕλπην Κλείταρχος Κορινθίους μέν φησι καὶ Βυξαντίους καὶ Κυπρίους ἣν λήκυϑον ἀποδιδόναι, Θεσσαλοὺς δὲ τὴν πρόχοον. Ι “έλευκος δὲ πελίχναν Βοιωτοὺς μὲν τὴν κύλικα, Εὐ- ρόνιος δὲ ἐν Ὑπομνήμασι ((-. 101 δίγθοϊκου) τοὺς χόας. 91. ΤΙΕΛΛΑ ἀγγεῖον σχυφοειδές, πυϑμένα ἔχον πλα- ὕτερον, εἰς ὃ ἤμελγον τὸ γάλα. Ὅμηρος (Π 641)" 
ὡς ὅτε μυῖαι Ι σταϑμῷ ἐνιβρομέωσιν ἐυγλαγέας κατὰ πέλλας. Π οῦτο δὲ Ἱππῶναξ λέγει πελλίδα (ἃ. 88 Β᾿: 

ἐκ πελλίδος πίνοντες" οὐ γὰρ ἦν αὐτῇ 
κύλιξ, ὁ παῖς γὰρ ἐμπεσὼν κατήραξε, ᾷ ἥλον, οἶμαι, ποιῶν ὅτι ποτήριον μὲν οὐκ ἦν, δι’ ἀπο- (αν δὲ κύλικος ἐχρῶντο τῇ πελλίδι. χαὶ πάλιν ({. 39. 

ἐκ δὲ τῆς πέλλης 
ἔπινον, ἄλλοτ᾽ αὐτός, ἄλλοτ᾽ ᾿Ζρήτη 
προὔπινεν. 

ὅ.6 εὐριτιδαις Α 7 ἀφύσαντες Βετρὶς 11 χρεαν α Κλείταρχος (45: καὶ τάριχος Α 232 αὐτοῖς ΒΒ 21. 28 ἐπι- » ἄλλοτ᾽ αὐτός, ἄλλοτ᾽ “φήτῃ προὔπινεν βοῦν 
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Φοῖνιξ δ᾽ ὃ Κολοφώνιος ἐν τοῖς Ἰάμβοις ἐπὶ φιάλης 

τίϑησι τὴν λέξιν λέγων οὕτως ((80]. Ρ. 148)" ᾿ 

Θαλῆς γάρ, ὅστις ἀστέρων ὀνήιστος... 

καὶ τῶν τότ᾽, ὡς λέγουσι. πολλὸν ἀνθρώπων 

ἐὼν ἄριστος. ἔλαβε πελλίδα χρυσῆν. 

καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ μέρει φησίν (014): 

ἐκ πελλίδος {δὲ τάργανον κατηγυίης 

χωλοῖσι δακτύλοισι τἠτέρῃ σπένδει. 

τρέμων οἵόνπερ ἐν βορηίῳ νωδός. Ϊ 

Κλείταρχος δὲ ἐν ταῖς Γλώσσαις πελλητῆρα μὲν 

καλεῖν Θεσσαλοὺς καὶ Αἰολεῖς τὸν ἀμολγέα, πέλλαν δὲ 

τὸ ποτήριον. Φιλητᾶς δ᾽ ἐν ᾿ἀτόκτοις (ἔν. ὅ0 ΒΟ") τὴν 

[.᾿ 

κύλικα Βοιωτούο. 

92, ΤΤΕΝΤΑΙ͂ΤΛΟΑ. μνημονεύει αὐτῆς Φιλόχορος ἐν. 

ἢ δευτέρᾳ ᾿ἀτϑίδος (ΠῊΘ1 891). 'ριστόδημος δ᾽ ἐν τρίτῳ ᾿ 

περὶ Πινδάρου τοῖς Σκίροις φησὶν ᾿ϑήναξε ἀγῶνα ἐπι- 

τελεῖσϑαι τῶν ἐφήβων δρόμου" τρέχειν δ᾽ αὐτοὺς ἔχον- ὁ 
τας ἀμπέλου κλάδον κατάκαρπον τὸν καλούμενον ὦσχον. 

τρέχουσι δ᾽ ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ζιονύσου μέχρι τοῦ τῆς 

Σκιράδος ᾿4ϑηνᾶς ἱεροῦ. καὶ ὁ νικήσας λαμβάνει χύ-᾿ 

λικα τὴν λεγομένην πενταπλόαν καὶ κωμάξει μετὰ χοροῦ. 

ἀθϑοπενταπλόα δ᾽ ἡ κύλιξ καλεῖται καϑ’ ὅσον οἶνον ἔχει ὦ 

καὶ μέλι καὶ τυρὸν καὶ ἀλφίτων καὶ ἐλαίου βραχύ. 
ΤΈΤΑΧΝΟΝ ποτήριον ἐκπέταλον. οὗ μνημονεύει 4λε- 

ξις ἐν Ζρωπίδῃ" πρόκειται δὲ τὸ μαρτύριον (ΠΠ ν. 136). 

8 ἱστόρων Ἡδαρὺ, ϊαύπηη ποὺ. ΜοΙη 4 πολλῶν Α: ὁοοΥὐν, ἢ 
Τοῦρ ὅ πελλιάδα Α: οοΥΥ. Εαὶ 7 δὲ αἀα. ον καὶ τη- ἢ 
γυίης Α: οοΥΥ. ῬΟΥΒ 8 τἠτέρῃ ϑυαϑρθοούση Μοίπθκίο θγνω- ἢ 
δὸς Α, ἴογὺ. πῶλος 12 φιλίτας 1ὅβααᾳ οἵ Βορονὺ Ηθν- 
τᾶ ΧΧ 886 16 ᾿ϑήνησι ΜοῖΠ 20 ἵεροῦ οτη. Εἰ 28 ἄλ- ! 
φιτον Α ἄλφιτα Ἐ: οοτν. Καὶ 24 πένταχνον Εἰ, πέδαχνον Ηδ5 ᾿ 
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μνημονεύει αὐτοῦ καὶ ᾿ἀφριστοφάνης ἐν ΖΙράμασι λέ- 
γῶν (1 466 Κ)᾽’ 

πάντες δ᾽ ἔνδον πεταχνοῦνται. 
99. ΤΤΛΉΜΟΧΟΗ σχεῦος περαμεοῦν βεμβικῶδες ἔδραῖον ἡσυχῇ, ὃ κοτυλίσκον ἔνιοι προσαγορεύουσιν, ὥς φησι Πάμφιλος. χρῶνται δὲ αὐτῷ ἐν ᾿Ελευσῖνι τῇ τελευ- ταίᾳ τῶν μυστηρίων ἡμέρᾳ, ἣν καὶ ἀπ’ αὐτοῦ προσα- γορεύουσι Πλημοχόας:" ἐν ἧ δύο πλημοχόας πληρώσαντες τὴν μὲν πρὸς ἀνατολάς, τὴν δὲ πρὸς δύσιν... ὦνι- στάμενοι ἀνατρέπουσίν τε ἐπιλέγοντες ῥῆσιν μυστικήν. μνημονεύει αὐτῶν χαὶ ὁ τὸν Πειρίϑουν γράψας, εἴτε Κριτίας ἐστὶν ὃ τύραννος ἢ Εὐριπέδης ((. ὅ99 Ν), λέ- γῶν οὕτως" ἱ 

ἵνα πλημοχόας τάσδ᾽ εἰς χϑόνιον 
χάσμ᾽ εὐφήμως προχέωμεν. 

ΤΡΙΣΤῚΣ ὅτε ποτηρίου εἶδος προείρηται. ἐν τῷ περὶ τοῦ βατιακίου λόγῳ ((. 27). 
94. ΤΤΡΟΧΥΤΗΣ εἶδος ἐχπώματος. ὡς Σιμάριστος ἐν τετάρτῳ Συνωνύμων. Ἴων δ᾽ ὃ Χῖος ἐν ᾿Ελεγείοις 

{τ 2. Β)- 

ἡμῖν δὲ κρητῆρ᾽ οὐνοχόοι ϑέραπες 
κιρνάντων προχύταισιν ἐν ἀργυρέοις. 

διλητᾶς δ᾽ ἐν ᾿Δτάκτοις (ἐν. 59 ΒΔ6Π) ἀγγεῖον ξύλινον, ἴφ᾽ οὗ τοὺς ἀγροίκους πίνειν. μνημονεύει αὐτοῦ καὶ λέξανδρος ἐν τίγονι (ΠΠ 818 Κα). Ξενοφῶν δ᾽ ἐν 

3 πενταχνευται Α ἘΠ: οοΥγ, δα 6 Ῥμοίϊο 5. ν, πεδαχνοῦται Ἴοβθα, ἩΘϑυ Ομ δ ἡσυχῆ νἱχ ροΐοϑὲ οὕτῃ ἑδραῖον Ἰαπρὶ, βονί, δραῖον, (πλατὺν ἔχον τὸν πυϑμένα» ἡσυχῇ 601], ῬΟΙΙ. 10, 14 .8 καλοῦσι πλημοχόην ῬΟΗ] 9 ἀνατολὴν Βἢ Ἠϊδύιατμα ποί. Κα ἵνα δῃΐθ βἰνβ Ροβὺ ἀνιστάμενοι [15 προσχέωμεν Α: 6οΥΥ. (δ5 1 πρητῆρι οἰνοχόαι (οἰνοχόοι ἘΣ) ΑἙΕ,, οἵ ν. 468 28 φιλί- ας Α φιλήτας ᾿ὶ 26 Τιγονίῳ Μρῖπ 
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ὀγδόῳ Παιδείας (ο. 8,10) προχοέδας τινὰς λέγει [κύλικας} ὁ 

γράφων ὧδε (ὁ δὲ λόγος ἐστὴν αὐτῷ περὶ Περσῶν)" 
ἦν δὲ αὐτοῖς νόμιμον μὴ προχοίδας εἰσφέρεσϑαι εἰς 

ἃ τὰ σὐμπύδιος δῆλον ὅτι γομΥΓΟΥΤ ΕΣ τὸ μὴ ὑπερπίνειν 

ἧττον ἂν χαὶ σώματα καὶ γνώμας ὍΣ νῦν δὲ! 

τὸ μὲν μὴ Εἰ σε ΠΈσθοῚ ἔτι αὖ ἜΡΤΡΠΕΡΕΣ, τοσοῦτον δὲ 
πίνουσιν ὥστε ἀντὶ τοῦ εἰσφέρειν αὐτοὶ ἐχφέρονται. 
ἐπειδὰν μηκέτι δύνωνται ὀρϑούμενοι ἐξιέναι." 

ΤΤΡΟΥΣΙΑΣ. ὅτι τὸ ποτήριον τοῦτο ἔξορϑόν ἐστι 

προείρηται (ρ. 4τ ἢ. καὶ ὅτι τὴν προσηγορίαν ἔσχεν 

ἀπὸ Προυσίου τοῦ Βιϑυνίας βασιλεύσαντος καὶ ἐπὶ 

6 τρυφῇ καὶ μαλακίᾳ διαβοήτου γενομένου ἱστορεῖ Νί- 

κανδρος ὁ Καλχηδόνιος ἐν τετάρτῳ Προυσίου Συμ- 

πτωμάτων (ΗΟ ΙΥ͂ 462). 

96. ΡΕΟΝΤΑ. οὕτως ποτήριά τινα ἐχαλεῖτο. μνη- 
μονεύει δ᾽ αὐτῶν ᾿στυδάμας ἐν Ἑρμῇ λέγων οὕτως 

(-- ὃ Ν)" 

κρατῆρε μὲν πρώτιστον ἀργυρὼ δύο, 

φιάλας δὲ πεντήκοντα, δέκα δὲ κυμβία., 
ῥέοντα δώδεχ᾽, ὧν τὰ μὲν δέκ᾽ ἀργυρᾶ 
ἦν, δύο δὲ χρυσᾶ, γρύψ. τὸ δ᾽ ἕτερον Πήγασος. 
ΡΥΣΙΣ φιάλη χρυσῆ, Θεόδωρος. Κρατῖνος ἐν 

Νόμοις ( ὅ2, 134 Κ)' 

ῥυσίδι σπένδων. 

96. ΡΟΔΙΑΣ. Ζέφιλος «Ἅἱρησιτείχει (τὸ ὃὲ δρᾶμα 
Ε τοῦτο Καλλέμαχος ((-. 100 ἀὖ 5.1) ἐπιγράφει Εὐνοῦχον)" 
λέγει δὲ οὕτως (1 542 Κ)᾽ 

1 κύλικας οτη. Εἰ 8 ὀρχούμενοι Α: οοΥΥ. 9. ἔξορϑον 
βαβρθοούσῃ Μοίμθτῖο 21 γρυψὶ ΑἸ: οοΥΥ. Οδ5 22 ῥυσίς 
νοΐαβ δριᾶὰ Ογδύϊπυμη οουσαρίθιω, οἵ. Ηδθ5. 5. σ.: χρυσίς γϑοῦβ 
ταΐτῶ Ὁ. 802 Ὁ; ΤΠθοδογὰβ ρυδτητηδίϊοιιβ αὖ τού γρυσίδι Ἰασοθαῦ 
δαὶ ἀαγοθατη ῥα ΐ588 Ῥδύθυδιη 6 ΟΥ̓δΟ πὶ ὙΘΥ18. ΟΟΠΠΠΡΘΓΘ Ῥοΐεγδὺ 
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πιεῖν δ᾽ ἔτι 

ἁδρότερον ἢ τῶν Ῥοδιακῶν ἢ τῶν ῥυτῶν. 
μνημονεύει αὐτῶν καὶ Ζιώξιππος ἐν Φιλαργύρῳ (οἱ. 

Ῥ. 413 Ὁ) καὶ ᾿'ριστοτέλης ἐν τῷ περὶ Μέϑης (οἴ. Ρ. 464 ο) 

“υγκεύς τε ὃ Σάμιος ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς (οἴ. ». 469 Ὁ). 

97. ΡΥΤΟΝ ἔχει τὸ ὕ βραχὺ καὶ ὀξύνεται. Ζη- 
μοσϑένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου (οἴ. ». 481 ὁ) “ῥυτὰ καὶ 

κυμβία. φησί, καὶ φιάλας. 4Δέφιλος δ᾽ ἐν Εὐνούχῳ 
ἢ Στρατιώτῃ --- ἐστὶ δὲ τὸ δρᾶμα διασκευὴ τοῦ Αἵρησι- 

τείχους --- ([ 642 Κ)᾽ 

ἔσϑ᾽ ὑποχέασϑαι πλείονας" πιεῖν δ᾽ ἔτι 497 
ἁδρότερον ἢ τῶν Ῥοδιακῶν ἢ τῶν ῥυτῶν. 

Ἐπίνικος δ᾽ ἐν Ὑποβαλλομέναις (ΤΠ 331 Κ)᾽ 
καὶ τῶν ῥδυτῶν τὰ μέγιστα τῶν ὄντων τρία 

πίνειν δεήσει τήμερον πρὸς κλεψύδραν 

χρουνιζόμενον. ἀμφότερα δ᾽ οἰωνίξομαι. 

ἐστιν ἐλέφας --- Β... ἐλέφαντας περιάγει [ῥυτόν]; 

. χωροῦν δύο χόας. Β. [ὃν] οὐδ᾽ ἂν ἐλέφας ἐκπίοι. 
ἐγὼ «δὲ» τοῦτό {γ᾽ ἐκγπέπωκα πολλάκις. .: 

. οὐδὲν ἐλέφαντος γὰρ διαφέρεις οὐδὲ σύ. 
. ἕτερον τριήρηο᾽ τοῦτ᾽ ἴσως χωρεῖ χόα. 

περὶ δὲ τοῦ τρίτου λέγων φησίν" 
ὁ Βελλεροφόντης ἐστὶν ἀπὸ τοῦ Πηγάσου 

Ὡς ἢ ἢν ὁ 

1 δ᾽ ἔτι Μοία: δὲ ΔΑ, γέτι Ῥ. 4978 2 ἄνδρ᾽ ἕτερον Α: 
οἵ, ». 4978 ἐκ τῶν Ῥοδ. Μδοῖμῃ, 568 οἵ, ν. ὅ08 ῬἙῬοδιάδων 
Βοῦν, οἵ. Ῥμοῦ. 5. Υ 11 πιεῖν ᾿᾽γέτι ἊΣ" εἷς δα, τ. 1 12. οἵ- 
Δα, γ. 2 16 ἀμφότερα Ἰμ ΠΘρθτθτῖυθ, 51 ΔῸ 1η1010 Ῥ]υγῶ 
Βουνδῦθ, βϑβϑϑηῦ 10. 17 οἰωνιξόμεναι. ἔστιν δ᾽ ἐλέφας Α: 
οἰωνίζομαι Μα5, τεπααᾶ οοτν. Κὶ 11 ῥδυτόν 46]. ΤοῦτΣ, ἰοτύ. 
"᾿ ̓ ̓» γ6] (ἀλλ᾽ » ἐλέφαντας 18 χωροῦντα ΑἸ: οοὐΥ. θΟῸτ 

. Μοΐῃ 19 δὲ δα. Οα5 τοῦτο πέπωχα ΔΑ: γ᾽ δὰ, 
τῳ ἐχπέπωχα ὮὌϊ 21 τουτις ὡς Δ: σοτΥ. Κ'0ῃν 22 τρί- 
του ὉΟΡΥ: ῥδυτοῦ : 
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τὴν πύρπνοον Χίμαιραν εἰσηκοντικώς. 

εἶεν. δέχου καὶ τοῦτο. 
ἐχαλεῖτο δὲ τὸ ῥυτὸν πρότερον χέρας. δοκεῖ δὲ σκευο- 

ποιηϑῆναι ὑπὸ πρώτου τοῦ Φιλαδέλφου Πτολεμαίου 

βασιλέως φορήματα γενέσϑαι τῶν ᾿Δρσινόης εἰκόνων. 

τῇ γὰρ εὐωνύμῳ χειρὶ τοιοῦτον φέρει δημιούργημα 

πάντων τῶν ὡραίων πλῆρες, ἐμφαινόντων τῶν δημιουρ- 

γῶν ὡς χαὶ τοῦ τῆς ᾿“μαλϑείας ἐστὶν ὀλβιώτερον τὸ 

κέρας τοῦτο. μνημονεύει αὐτοῦ Θεοκλῆς ἐν ϑυ- 

φάλλοις οὕτως (Βειρὶς δηξμ.2 619)" 

ἐθϑύσαμεν γὰρ σήμερον Σωτήρια 

πάντες οἱ τεχνῖται" 

μεϑ᾽ ὧν πιὼν τὸ δίκερας ὡς τὸν φίλτατον 

βασιλέα πάρειμι. 

ΖΔιονύσιος δ᾽ ὁ Σινωπεὺς ἐν Σωξούσῃ καταλέγων τινὰ 

ποτήρια καὶ τοῦ ῥυτοῦ ἐμνήσϑη. ὡς προεῖπον (ρ. 467 ἀ)" 

Ἡδύλος δ᾽ ἐν ᾿Ἐπιγράμμασι περὶ τοῦ κατασχευασϑέν- 
τος ὑπὸ Κτησιβίου τοῦ μηχανοποιοῦ ῥυτοῦ μνημονεύων 

φησί: 
ξωροπύόται, καὶ τοῦτο φιλοξεφύρου κατὰ νηὸν 

τὸ ῥυτὸν εὐδίης δεῦτ᾽ ἴδετ᾽ ᾿“ρσινόης. 
ὀρχηστὴν Βησᾶν Αἰγύπτιον: ὃς λιγὺν ἦχον 

σαλπίζει κρουνοῦ πρὸς ῥύσιν οἰγομένου. 

δ οὐ πολέμου σύνϑημα, διὰ χρυσέου δὲ γέγωνεν 
κώδωνος κώμου σύνϑεμα καὶ ϑαλίης. 

4 ἐπὶ πρώτου Μιοῖη 6 χειρὶ ἐκείνη τοιοῦτον ἢ 18 τοδὲ 
κέρας αὶ 20 φιλοζειφυρου Α: οοΙΥ. ὅα8 21 εἰδείης Α.: οοτν, Κὶ, 
αἰδοίης Ἰδοοῦ5, 564 γυϑασϊυιῦθαν ποιηθη Αὐβίποδθ ΖΡ γυ θα] ρῥγο- 
Ῥυΐαπι; [θιηϊηῶ ἔογτηδ Φ]1Οα 1 ̓ παεϊίαΐα, νΙἀθύαν ἩΘάγ]ο οομᾶο- 
πη δ, 22 Βησᾶν Κ: βησαν Α; γῃγύαμη ΒΘΒ86 61 ΒΡΘΟΙΘ᾿α 
ἐθἔθσοραῦ, οὗ, γηγύαω ἃ ΕΡΙπῖοο ἀθβουρία βαργῶ 100. 28 ἦγο- 
μένου Δ: σοΥΥ. δεῖμα 24 οὐ ΙΔςο05: καὶ ἃ 28 σύνϑημα 
Α: οοὐν, Μα8 
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Νεῖλος ὁκοῖον ἄναξ μύσταις φίλον ἵἱεραγωγοῖς 

εὗρε μέλος ϑείων πάτριον ἐξ ὑδάτων. 

ἀλλ᾽ εἰ Κτησιβίου σοφὸν εὕρεμα τίετε τοῦτο, 8 
10 δεῦτε, νέοι, νηῷ τῶδε παρ᾽ ᾿“ρσινόης. 

Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ Μέϑης (ἔν. 125. ) τὸ ῥυ- 

τόν φησιν ὀνομαξόμενον ποτήριον τοῖς ἥρωσι μόνοις 

ἀποδίδοσϑαι. ΖΔωρόϑεος δ᾽ ὁ Σιδώνιός φησιν τὰ 
ῥυτὰ κέρασιν ὅμοια εἶναι. διατετρημένα δ᾽ εἶναι, ἐξ 
ὧν κρουνιξζόντων λεπτῶς κάτωϑεν πίνουσιν, ὠνομάσϑαι 

τὲ ἀπὸ τῆς ῥύσεως. 

98. ΣΑΝΝΑΚΙΑ. Κράτης ἐν πέμπτῳ Ἁττικῆς Ζιαλέχτου 

ῳ. 66 Ὗ) ἔχπωμά φησιν εἶναι οὕτως καλούμενον. ἐστὶ 

δὲ Περσικόν. Φιλήμων δ᾽ ἐν τῇ Χήρᾳ βατιακῶν 

μνησϑεὶς καὶ τῇ γελοιότητι τοῦ ὀνόματος προσπαίξας 

φησί (1 508 Κ)᾽ 

[σαννάκρα] ἱπποτραγέλαφοι. βατιάκια, σαννάκια. 

ΣΕΛΕΥΚΙΣ. ὅτι ἀπὸ Σελεύκου τοῦ βασιλέως τὴν 

προσηγορίαν ἔσχεν τὸ ἔχπωμα προείρηται (οἴ. ο. 20). 

ἱστοροῦντος τοῦτο χαὶ ᾿“πολλοδώρου τοῦ ᾿4ϑηναίου. 
Πολέμων δ᾽ ἐν πρώτῳ τῶν πρὸς ᾿4δαῖον (ἔν. δ1 Ῥυὴ 

“ποτήρια, φησί, παραπλήσια Σελευκίς, οδιάς,᾿ἀντιγονίς.᾽ 
ΣΚΑΛΛΙΟΝ χυλέκιον μικρόν, ᾧ σπένδουσιν “ἰολεῖβ,4198 

ὡς Φιλητᾶς φησιν ἐν ᾿4τάκτοις (ἔτ. 688 ΒΔ0}). 

99. ΣΚΥΦΟΣ. τούτου τινὲς τὴν γενικὴν σὺν τῷ δ᾽ 

1 ὁκοῖος Α: οοὐγ. βοῦν 8. ἀλλ᾽ εἰ Μοῖη: ἀλλὰ α 7 Ὁο- 
τούπουβ 5: ἀοηΐα8 ποι ἀΐνγθυβθιβ νἱαθῦασ 0 Αβοδ]ομῖίο 10 δὲ 
(ρτο τεὺὴ ΕΠ, 1ηΐθ!]ρθ “δέ αὖ Παρ ἴρδα 76. ἨΟΉϊΦΉ, ασοθρογ γι 
[ἢ σανγώκρα (μου δοοθηία) ΑΕ: οοὐν. Κ, Οταΐθϑ μαϊὰ5. ῬΟΟῸ]] 
ποι ίατη 6ΧΣ ἀπὸ ῬΙ]Θτποηΐβ ἰοοο παραϊδ᾽ 14 προσπαίξζων Τὶ 
10 σαννάκρα γατΐίατα ἸΘούϊοπθιη 46]. Κ; [ἰτπϑιῦὺ ῬΏΔ]ΘτηῸ ΘΟάθ 1 
τη. αὰὸ ΑΘΒΟΠ 165 8, 82 ὈΔΙΌαΥδ, ποιηΐη, Δορίσκον καὶ Ἔργί- 
σπκὴν καὶ τ δε ηηΣ (ρἴο ωυρτηνόν) ΘυυτηΘΥΔ 8 22 κάλλιον 
Α: οοΥγ, δ5 ἡ δὲ σχαλλόν αἀᾶ. Ηθ5. 5.0 28 φιλίτας Α 

ΑΤΗΈΝΑΕῦΒ 1Π7, ΤΙ 
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προφέρονται διὰ παντός. οὐκ εὖ" ὅτε γὰρ ἀρσενικόν 
δὰ ς , ( , ΡΩ ὑτν ὑπὸ ΄ 

ἐστιν ὁ σκύφος. ὡς λύχνος, ἄνευ τοῦ ὅ᾽ προοισόμεϑα, 
ὅτε ὃὲ οὐδέτερον τὸ σκύφος. σὺν τῷ δ κλινοῦμεν 
δσκύφος σκύφους. ὡς τεῖχος τείχους. οἱ δ᾽ ᾿᾽4ττικοὶ 

Χ 3 " " 3, »" νὴ 3 ’ , τὴν εὐθεῖαν καὶ ἀρσενικῶς καὶ οὐδετέρως λέγουσιν. 
Ἡσίοδος δ᾽ ἐν τῷ δευτέρῳ Μελαμποδίας σὺν τῷ π 
σκύπφον λέγει (ἔν. 198 Ἐ)᾽" 

Ὀ τῷ δὲ Μάρης ϑοὸς ἄγγελος ἦλϑε δι᾽ οἴκου, 
πλήσας δ᾽ ἀργύρεον δσκύπφον φέρε, δῶκε δ᾽ ἄνακτι. 

χαὶ πάλιν (ἔν. 194)" 

καὶ τότε Μάντης μὲν δεσμὸν βοὸς αἴνυτο χερσίν. 

Ἴφικλος δ᾽ ἐπὶ νῶτ᾽ ἐπεμαίετο. τῷ δ᾽ ἐπόπισϑεν 

σχύπφον ἔχων ἑτέρῃ, ἑτέρῃ δὲ σκῆπτρον ἀείρας 
ἔστειχεν Φύλακος καὶ ἐνὶ δμώεσσιν ἔειπεν. 

ὁμοίως δὲ καὶ ᾿ἀναξίμανδρος ἐν τῇ Ἡρωολογίᾳ λέγων 
: ὧδε (Π[ἨΔ6 Π| 617)" ᾿᾿Φμφιτρύων δὲ τὴν λείην δασάμενος 
τοῖς συμμάχοις καὶ τὸν σκύπφον ἔχων ὃν εἵλετο αὑτῷ. 

καὶ πάλιν: τὸν δὲ σκύπφον Τηλεβόῃ δίδωσι Ποσει- 

δῶν παιδὶ τῷ ἑαυτοῦ, Τηλεβόης δὲ Πτερέλεῳ" τοῦ- 
δὴν Ι , 3 {ς ΄ » 59 , 

τὸν ἑλὼν ἀπέπλεεν. ὁμοίως εἴρηκε καὶ “ἀνακρεων 3. 

(ὃν. 82 Β᾿)᾽ 

ΘΟ 

ἐγὼ δ᾽ ἔχων σκύπφον ᾿Ερξίωνι 

τῷ λευχολόφῳ μεστὸν ἐξέπινον. 

-- ἀντὶ τοῦ προέπινον. κυρίως γάρ ἐστι τοῦτο προπίνειν. 
τὸ ἕτέρῳ πρὸ ἑαυτοῦ δοῦναι πιεῖν. καὶ ὁ Ὀδυσσεὺς 

Ν Ἀ »"Ἥο ΄ - 
δὲ παρὰ τῷ Ὁμήρῳ ( δΤ) τῇ 

ἃ ἵΖ4ρήτῃ δ᾽ ἐν χερσὶ τίϑει δέπας ἀμφικύπελλον. 

6 μετὰ τοῦ π Εἰ 8 τόδ᾽ ἐμαρης ἃ: τῷ δὲ Μάρης Ναϑβ, 
“Μάρις ΝΥ]ατα 6 Π 819, ὉΪ τὔθπι Π1ΌΣ1 ἀθίθγϊοσθβ Πάρης μαθθαῦ 
11 βοὸς Ἠοδτηηβίθσῃ: βιος ἡ 12 τὸ δ᾽ ἐποπισϑὲεν Α: οοὐτ. Μία 
1ὅ ἡρωιολογίαι αὶ 20 ἔχων (ρτο ἑλὼν) θοῦ. 88 διδόναι Ε 
26. 27. τῆι ἀρήτηι ἡ δ᾽ ἐν Α: οοΥγ. (5 
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καὶ ἐν Ἰλιάδι (1 394)" 

πλησάμενος δ᾽ οἴνοιο δέπας δείδεχτ᾽ ᾿᾽Δχιλῆα. 
πληροῦντες γὰρ προέπινον ἀλλήλοις μετὰ προσαγορεύ- 
σεως.--- Πανύασσις τρίτῳ Ἡρακλείας φησίν (. 4 Κι)" 

ὃ τοῦ χεράσας κρητῆρα μέγαν χρυσοῖο φαεινὸν 
δκύπφους αἰνύμενος ϑαμέας ποτὸν ἡδὺν ἔπινεν. 

Εὐριπίδης δ᾽ ἐν Εὐρυσϑεῖ ἀρσενικῶς ἔφη (ἔν. 819 Ν)" 

σκύφος τὲ μακρός. 

καὶ ᾿4χαιὸς δ᾽ ἐν Ὀμφάλῃ (ὦ. 88 Ν)᾽ 
10 ὁ δὲ σκύφος μὲ τοῦ ϑεοῦ καλεῖ. 8 

Σιμων έδης δὲ (ἔν. 346 ΒΩ) “οὐατόεντα σκύφον᾽ ἔφη. Ἴων 

δ᾽ ἐν Ὀμφάλῃ (. 26 ΚΝ)" 
οἶνος οὐχ ἔνι 

ἐν τῷ σκύφει. 
1 τὸ σκύφει ἰδίως ἀπὸ τοῦ σκύφος σχηματίδας οὐδετέρως 

ἔφη. ὁμοίως καὶ Ἐπίχαρμος ἐν Κύκλωπι (ρ. 348 1) 
φέρ᾽ ἐγχέας εἰς τὸ σκύφος. 

καὶ "4λεξις ἐν Δευκαδίᾳ (1 844 Κ)" 

οἴνου γεραιοῖς χείλεσιν μέγα σκύφος. 
0 χαὶ Ἐπιγένης ἐν Βακχίδι (ΠΠ 411 Κ)" 

τὸ σκύφος ἔχαιρον δεχόμενοο. 

Φαίδιμός τε ἐν πρώτῳ ᾿Ηρακλείας (ρ. 214 ΚΙ)’ 

δουράτεον σκύφος εὐρὺ μελιζώροιο ποτοῖο. 
καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ δ᾽ ᾿Ζριστοφάνης ὁ Βυζάντιος (ρ. 43 
αὐῃ, ΝῚ γράφει (ξ 112)" 

πλησάμενος δ᾽ ἄρα οἱ δῶκε σκύφος, ᾧπερ ἔπινεν. 
ῶι 

ὅ φαεινοῦ Κηκο}] 6 αἰνυμένους Α: οοΥἧήις ϑαμεὰς ἃ 
ἔνειμεν ἈΟΘΟΏΥ 7 ευρυσϑείαι Α: οοΥγ. ὅα5 8 μικρός Ναυοὶς 
10 χαλεῖς Α, οἵ, ». 406} 15 τὸ σκύφει Υ͵Δ]ᾶτα: τῶι σκύφει Δ 
ἰδίως Μαβ: τῶι ἰδίως Α, ἴοτί. {διὰν τοῦ ει ἰδίως 20 βαχχίαι 
Α: οοΥΥ. ΚοοκΚ 26 ὧνπερ Α: ΟΟΥΥ. Εἰ 

η 
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᾿Φρίσταρχος δέ; 

πλησάμενος δ᾽ ἄρα οἱ δῶκε σκύφον, ᾧπερ ἔπινεν. 
᾿“σκληπιάδης δ᾽ ὃ Μυρλεανὸς ἐν τῷ περὶ τῆς Νε- 

στορίδος φησὶν (οἴ. ». 4ττ}) ὅτι τῷ σχύφει καὶ τῷ κισ- 

συβίῳ τῶν μὲν ἐν ἄστει καὶ μετρίων οὐδεὶς ἐχρῆτο. 

συβῶται δὲ καὶ νομεῖς καὶ οἱ ἐν ἀγρῷ, ὡς ὃ Εὔμαιος 

(ξ 113) 

πλησάμενος δῶκε σκύφος., ὧπερ ἔπινεν, 

οἴνου ἐνίπλειον. 

καὶ ᾿Δλκμὰν δέ φησι (ἔν. 84 Β᾿)᾽ 

499 πολλάκι δ᾽ ἐν κορυφαῖς ὀρέων. ὅχα 

ϑεοῖσιν ἅδῃ πολύφανος ἕορτά. 

χρύσεον ἄγγος ἔχοισα μέγαν σκύφον. 

οἷά τε ποιμένες ἄνδρες ἔχουσιν. 

δ χερσὶ λεόντεον ἐν γάλα ϑεῖσα 

τυρὸν ἐτύρησας μέγαν ἄτρυφον 

ἀργειοφόνται. 

Αἰσχύλος δ᾽ ἐν Περραιβίσι φησί (ἔν. 184 Ν)" 
ποῦ μοι τὰ πολλὰ δῶρα χἀκροϑίνια: 

ποῦ χρυσότευκτα κἀργυρᾶ σκυφώματα:; 
Στησίχορος δὲ τὸ παρὰ Φόλῳ τῷ Κενταύρῳ ποτή- 

φιον δκύφιον δέπας καλεῖ ἐν ἴσῳ τῷ σκυφοειδές" λέγει 

δ᾽ ἐπὶ τοῦ “Πρακλέους (ἔν. 1 Β᾿)᾽ 

» σκύφιον δὲ λαβὼν δέπας ἔμμετρον ὡς τριλάγυνον 
πί᾽ ἐπισχόμενος, τό ῥά οἵ παρέϑηκε Φόλος κεράσας. 

καὶ Ἄρχιππος δὲ ἐν ᾿ἀμφιτρύωνι οὐδετέρως εἴρηκε 
(680 Κ). 100. λάγυνον δὲ μέτρου λέγουσιν εἶναι ὄνομα 

129 ϑεοῖσιν ἤροτμι: ϑεοῖς Α 15 ἐπαλαϑεισα ΑΙ: ΟΟΥ̓. 
Ἡδτὰ (δουϊρίστα βαϊδ ἐγγάλα ϑεῖσα) 11 ἀργιφόντα στᾶτητα. 
Ἡδυλῦ. ῬὨ1]10]. 10, 8860, οιαθηααίϊο ἀπ δ πί᾽ Ἐ-: π᾿ 
20 Ατομὶρρὶ ὑθϑυιμαομϊ στη ἱπηρουέππθ ᾿ηὐουϊθοῦαπι 
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παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ὡς χοὸς καὶ κοτύλης. [χωρεῖν δ᾽ 
αὐτὸ κοτύλας ᾿Δττικὰς δώδεκα.) καὶ ἐν Πάτραις δέ 

φασι τοῦτ᾽ εἶναι τὸ μέτρον τὴν λάγυνον. ἀρσενικῶς 

ὃὲ εἴρηκε τὸν λάγυνον Νικόστρατος μὲν ἐν ᾿Ἑκάτῃ 
(ΗΠ 228 Κ)" 

τῶν κατεσταμνισμένων 

ἡμῖν λαγύνων πηλίκοι τινές; Β τρίχους. 

καὶ πάλιν" 

τὸν μεστὸν ἡμῖν φέρε λάγυνον. 

καὶ ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Κλένῃ (Ὁ. 334)" 

καὶ δυσχερὴς λάγυνος οὗτος πλησίον 
ὔὕξους. 

Δίφιλος ἐν ᾿ἀνασῳζομένοις (0. 544)" 

λάγυνον ἔχω κενόν, ὦ γραῦ, ϑύλακον δὲ μεστόν. 
“Μυγκεὺς δ᾽ ὃ Σάμιος ἐν τῇ πρὸς Διαγόραν Ἐπιστολῇ 
γράφει" 'καϑ᾽ ὃν χρόνον ἐπεδήμησας (ἐν Σάμῳ. 4 τα- 
γόρα, πολλάκις οἶδά σε παραγινόμενον εἰς τοὺς παρ᾽ 

ἐμοὶ πότους, ἐν οἷς λάγυνος κατ᾽ ἄνδρα κείμενος οἶνο- 

χοεῖτο, πρὸς ἡδονὴν διδοὺς ἑκάστῳ ποτήριον. ᾽4οι- 

στοτέλης δ᾽ ἐν τῇ Θετταλῶν Πολιτείᾳ (ἔν. 462 Β) ϑηλυ- 

κῶς λέγεσϑαί φησιν ὑπὸ Θετταλῶν τὴν λάγυνον. καὶ 

Ῥιανὸς ὃ ἐποποιὸς ἐν Ἐπιγράμμασιν (ρ. 211 Μ)" 
ἥμισυ μὲν πίσσης κωνίτιδος, ἥμισυ δ᾽ οἴνου. 

᾿Αρχῖν᾽, ἀτρεκέως ἦδε λάγυνος ἔχει. 

λεπτοτέρης δ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ἐρίφου κρέα πλὴν ὅ γε πέμψας 
αἰνεῖσϑαι πάντων ἄξιος Ἱπποκράτης. 

1. 2 γευῦδ χωρεῖν δ᾽ -- δώδεκα, αὐ ϑππὖὺ χοός οχρ]ϊοοὔϊο, 
46]. Καὶ 5 φησι ἃ (ἰοϑέθ βομ θιρμδθύβουο, 65 Ὸ ποη πούθν]): 
ΘΟΥΥ, (48, π131 ἔοτίθ σγανυΐαβ μΒθθο οογυτιρία 1 πηλίκοι. ἀρσενι- 
πῶς δὲ εἴρηκε τὸν λάγυνον (οἴ, 1100. Ὁ) τινές Α: οΟΥΥ. ὅ'σμν 
18 ἴοτι. Δίφιλος {δὲ 10 ἐν δά. Μυβ 19 γϑῦθῶ ΠΟΙ 
Ἰηΐοστα, 238 κωπίτιδος Α: οοτΥῇ. ΤοῦρΡ 2426 κρέας Α: οοΥΥ. ΜΘ 
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οὐδετέρως δὲ Δίφιλος ἐν ᾿4δελφοῖς εἴρηκεν (1 541 Κ᾽ 

6 ὦ τοιχωρύχον 

ἐχεῖνο καὶ τῶν δυναμένων λαγύνιον᾽" 

ἔχον βαδίξειν εἰς τὰ γεύμαϑ᾽ ὑπὸ μάλης. 

καὶ τοῦτο πωλεῖν μέχρι ἂν ὥσπερ ἐν ἐρόνῳ 
5 εἷς λοιπὸς ἦ κάπηλος ἠδικημένος 

ὑπ᾽ οἰνοπώλου. 

τὸ δ᾽ ἐν Γηρυονηίδι Στησιχόρου “ἔμμετρον ὡς τριλά- 

γυνον᾽ τὴν τῶν τριῶν γενῶν ἀμφιβολίαν ἔχει. Ἔρα- 

τοσϑένης δέ φησι (ἔν. 85 Ξεγοοκου) λέγεσϑαι τὴν πέτασον 

καὶ τὴν στάμνον ὑπό τινων. 101. τὸ δὲ σκύφος ὠνο- 
μάσϑη ἀπὸ τῆς σκαφίδος. καὶ τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὁμοίως 

ἀγγεῖον ξύλινον στρογγύλον γάλα καὶ ὀρὸν δεχόμενον. 

Ε ὡς καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ λέγεται (ι 333)" 
ναῖον δ᾽ ὀρῷ ἄγγεα πάντα 

γαυλοί τε δκαφίδες τε τετυγμένα, τοῖς ἐνάμελγεν. 

εἰ μὴ σκύφος οἷον σκύϑος τις διὰ τὸ τοὺς Σκχύϑας 

περαιτέρω τοῦ δέοντος μεϑύσκεσϑαι. Ἱερώνυμος δ᾽ 

ὁ Ῥύδιος ἐν τῷ περὶ Μέϑης (ἄν. 2 Ἠ) καὶ τὸ μεϑύσαι 

δουσχυϑίσαι φησί: συγγενὲς γὰρ εἶναι τὸ φ τῷ ϑ. ὕστερον 

δὲ χατὰ μίμησιν εἰργάσαντο κεραμέους τε καὶ ἀργυροῦς 

σκύφους. ὧν πρῶτοι μὲν ἐγένοντο καὶ κλέος ἔλαβον 
οἵ Βοιώτιοι λεγόμενοι, χρησαμένου κατὰ τὰς στρατείας 

πρώτου Ἡρακλέους τῷ γένει" διὸ καὶ Ἡρακλεωτικοὶ 

πρός τινῶν καλοῦνται. ἔχουσι μέντοι πρὸς τοὺς ἄλλους 

2 τυχωρυχον ἃ: οοΥγ, Δα, ἔοτύ. τοιχωρύχων, το]ασδ, ομληῖδ 
ΟΌΒουΤδ, 8 γηρυονίδηι Α: ὁοΥΥ. Ηθτϊησα Στησιχόρου (85: 
λαγύνοις στησιχόρου ἃ (τὸ δὲ παρὰ Στησιχόρῳ Ε) 10 τὴν 
πέταχνον ἀπθιαηΐθι  ΓΘΟΙΚΘΥ 18 ὀρρὸν ἔα 16 νέον Α 
20 συγγενὲς γὰρ κχτλ᾽: Π8θ0 8 οοτηρδγαύομθηι σχύφου εὐ 
σκύϑου φογθϊπθηῦ, ᾿δαὰθ οὔϊαμι ἤϑθο ἩΙΘΥΟΠΥΤΩΙ 28 κατὰ 
Μϑοῖα: διὰ ΑΕ 24 Ἡρακλεωτικοί, οἵ, ΤΡ ». 1ὅ86 
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διαφοράν" ἔπεστι γὰρ ἐπὶ τῶν ὥτων αὐτοῖς ὁ λεγόμενος 
ς “ γ , ᾿ -» 7 , 

Ἡράκλειος δεσμός. μνημονεύει δὲ τῶν Βοιωτίων σκύ- 

φῶν Βαχχυλέδης ἐν τούτοις ποιούμενος τὸν λόγον 

πρὺς τοὺς Ζιοσκόρους. καλῶν αὐτοὺς ἐπὶ ξένια (ἔν. 28 Β΄ 
3 - “ 72 ᾽ ᾿ζ' " 2 [ώ 

οὐ βοῶν πάρεστι σώματ᾽ οὔτε χρυσὸς οὔτε πορφύ- 

θξοι τάπητες, ἀλλὰ ϑυμὸς εὐμενὴς 

Μοῦσά τε γλυκεῖα καὶ Βοιωτίοισιν ἐν σκύφοισιν 

σι 

οἶνος ἡδύς. 

διήνεγκαν ὃὲ μετὰ τοὺς Βοιωτίους οἵ ἹΡοδιακοὶ λεγόμε- 
10 νοῦ Ζαμοχράτους δημιουργήσαντος. τρίτοι δ᾽ εἰσὶν οἵ 

Συρακόσιοι. καλεῖται δ᾽ ὃ σκύφος ὑπὸ ᾿Ηπειρωτῶν, 
ὥς φησι Σέλευκος. λυρτός, ὑπὸ δὲ Μηϑυμναίων, ὡς 
Παρμένων φησὶν ἐν τῷ περὶ 4Διαλέκτου. σκύϑος. 

ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Ζερκυλλίδας ὃ “ακεδαιμόνιος Σκύφος, 

16 ὥς φησιν Ἔφορος ἐν τῇ ὀκτωκαιδεκάτῃ λέγων οὕτως 

(ΗΘ Ὶ 211)" ᾿“ακεδαιμόνιοι ἀντὶ Θίμβρωνος Ζερκυλλί- 

δαν ἔπεμψαν εἰς τὴν ᾿Ζσίαν, ἀκούοντες ὅτι πάντα πράτ- 

τειν εἰώϑασιν οἵ περὶ τὴν ᾿4σίαν βάρβαροι μετὰ ἀπά- 
τῆς καὶ δόλου. διόπερ “ερκυλλίδαν ἘΠ ἥκιστα 

20 νομίζοντες ἐξαπατηϑήσεσϑαι᾽ ἦν γὰρ οὐδὲν ἐν τῷ τρόπῳ 

“ακωνικὸν οὐδ᾽ ἁπλοῦν ἔχων, ἀλλὰ πολὺ τὸ πανοῦργον 
. καὶ τὸ ϑηριῶδες. διὸ καὶ Σκύφον αὐτὸν οἱ 4ακεδαι- 

μόνιοι προσηγόρευον." 

102. ΤΑΒΑΙΤΑΣ ᾿Ζμύντας ἐν τῷ πρώτῳ τῶν τῆς 
25 “σίας Σταϑμῶν περὶ τοῦ ἀερομέλιτος καλουμένου δια- 

λεγόμενος γράφει οὕτως (βετ. 1. ΑἹ. Μ. ». 185) σὺν τοῖς 

φύλλοις δρέποντες συντιϑέασιν εἰς παλάϑης Συριακῆς 

2 Βοιωτικῶν Α: (οΥΥ. Καὶ 12 οἵ, Ξοβιιαὺ δὰ Ηθϑ. 5. 
γυρτός 18 Παρμενίων ὁ γλωσσογράφος ΒοΠοΐ. 4 ὅ91 περὶ 
Ζιαλέκτων Μοῖΐῃ 14 ἴτῆγαο Σίσυφος, οἴ, ΧΘη. Ηβ8]]. 8,1, 8 
22 σχύϑον Α 24 Ἰοιοστηᾶ ταβαίτη ΒΕ 

-- 4) 

ἃ 
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τρόπον πλάττοντες, οἱ δὲ σφαίρας ποιοῦντες. καὶ ἐπει- 

δὰν μέλλωσι προσφέρεσϑαι. ἀποκλάσαντες ἀπ᾽ αὐτῶν 

ἐν τοῖς ξυλίνοις ποτηρίοις. οὺς καλοῦσι ταβαίτας. προ- 

βρέχουσι καὶ διηϑήσαντες πίνουσι. καὶ ἔστιν ὅμοιον 

ὡς ἄν τις μέλι πίνοι διείς, τούτου δὲ καὶ πολὺ ἥδιον. 

ΤΡΑΓΕΈΛΑΦΟΣ. οὕτω τινὰ καλεῖται ποτήρια, ὧν μνη- 

ὁ μονεύει ἅλεξις μὲν ἐν Κονιατῇ (1 338 ΕΚ)" 

χυμβία, 

φιάλαι. τραγέλαφοι. κύλικες. 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν Κατακολλωμένῳ (10. 180)" 
ἀλλ᾽ εἰσὶ φιάλαι πέντε. τραγέλαφοι δύο. 

Μένανδρος δ᾽ ἐν ᾿4λιεῖ φησι (οἴ, ». 484 ο΄" 

τραγέλαφοι. λαβρώνιοι. 

᾿ἀντιφάνης Χρυσίδι (1 110 Κ)᾽ 
ος σατραποπλούτῳ δ΄. ὡς λέγουσι. νυμφίῳ. ξ 

κεχτημένῳ τάλαντα, παῖδας. ἐπιτρόπους. 

ξεύγη. καμήλους, στρώματ᾽. ἀργυρώματα. 
φιάλας. τριήρεις, τραγελάφους. χαρχήσια, 

Ε δ γαυλοὺς ὁλοχρύσους -- Βιπλοῖα; 4.τοὺς κάδους μὲν οὖν 
χαλοῦσι. γαυλοὺς πάντες οἱ προγάστορες. 

ΤΡΙΗΡΗΣ. ὅτι χαὶ τριήρης εἶδος ἐχπώματος Ἐπί- 

νικος ἐν Ὑποβαλλομέναις δεδήλωκε. προείρηται δὲ τὸ 
μαρτύριον (Ὁ. 497). 

ὙΣΤΙΑΚΟΝ ποτήριον ποιὸν Ῥίνϑων ἐν Ἡρακλεῖ" 

ἐν ὑστιακῷ τε καϑαρὸν ἐλατῆρα σὺ» 

καϑαρῶν τ᾽ ἀλήτων κἀλφίτων ἀπερρόφεις. 

- 
9 

ὅ ἴοτὺ. ὡς ἂν (εἴν τις τοῦτο δὲ Α: οοὐΥ. Μρίῃ 1 χο- 
γιάτη. αὶ 10 μετακολλωμένωι Α: ΟοτΥ. ΞοΠν 18 σαπροπλού- 
τωι Α: οοὐΥ. ΠΟΥ, ααἰ φααϊῦ τῷ 20 πάντες, εἰ προγάστορες 
Ἦν 21.322 εὔνικος Α: οοΥγ. Μὰβ 24 ὑστιακχκός Ηβ5. 5. τ, 
ἀμπᾶρ ρδθμα! τηδπι ργοᾶθοϊ οἰ βοΙ αν 2ὅ σὺ 884. Ὑγ1]4πι, βοα 
16 516 αυἰάθμι γϑυθδ ᾿πέθρτϑ 
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109. ΦΙΑΛΗ. Ὅμηρος μὲν ὅταν λέγῃ (Ψ 2τ0)" 
ἀμφέϑετον φιάλην ἀπύρωτον ἔϑηκε 

καὶ ᾿'χρυσῆν φιάλην καὶ δίπλαχα δημόν (Ψ' 3.3}, οὐ τὸδο1 ποτήριον λέγει, ἀλλὰ χαλκίον τι [καὶ] ἐχκπέταλον λεβη-  τῶδες. ἴσως δύο ὦτα ἔχον ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. 
Παρϑένιος δ᾽ ὃ τοῦ “Διονυσίου ἀμφέϑετον ἀκούει τὴν ἀπύϑμενον φιάλην. ᾿πολλόδωρος δ᾽ ὃ ᾿ϑηναῖος ἐν τῷ περὶ τοῦ Κρατῆρος θησειδίῳ τὴν κατὰ τὸν πυϑμένα 
μὴ δυναμένην τίϑεσθαι καὶ ἐρείδεσϑαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ στόμα. τινὲς δέ φασιν, ὃν τρόπον ἀμφιφορεὺς λέγεται 
ὃ ἀμφοτέρωϑεν κατὰ τὰ ὦτα δυνάμενος φέρεσϑαι, οὕτως καὶ τὴν ἀμφίϑετον φιάλην. ᾿“ρέσταρχος δὲ τὴν δυ- υ ναμένην ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τίϑεσϑαι. κατὰ τὸν 
πυϑμένα χαὶ κατὰ τὺ στόμα. Ζιονύσιος δ᾽ ὃ Θρὰξ 
τὴν στρογγύλην, τὴν ἀμφιϑέουσαν κυκλοτερεῖ τῷ σχή- 
ματι. ᾿Ζσκληπιάδης δ᾽ ὃ “Μυρλεανὸς “ἡ μὲν φιάλη. 
φησί, κατ᾽ ἀντιστοιχίαν ἐστὶ πιάλη, ἡ τὸ πιεῖν ἅλις παρ- ἔχουσα μείζων γὰρ τοῦ ποτηρίου. ἡ δὲ [ἀμφέϑετος καὶ] ἀπύρωτος ἢ ψυχρήλατος ἢ ἐπὶ πῦρ οὐκ ἐπιτιϑε- μένη, καϑότι καὶ λέβητα καλεῖ ὃ ποιητὴς τὸν μὲν ἐμπυ- ς θιβήτην, τὸν δὲ ἄπυρον (Ψ 886)" 

κὰδ δὲ λέβητ᾽ ἄπυρον βοὺς ἄξιον ἀνθϑεμόεντα, 
τὸν δεχόμενον ἴσως ὕδωρ ψυχρόν, ὥστε καὶ τὴν φιάλην εἶναι χαλκίῳ προσεοικυῖαν ἐχπετάλῳ, δεχομένην ψυχρὸν ὕδωρ. τὴν δ᾽ ἀμφίϑετον πότερα δύο βάσεις ἔχειν δεῖ 

4 χάλκεον Α καὶ ογα. Ἐ 8 ῥησειδίου Α: οογτ. ΗδγΏο, 6 ἀπο 17 ἅλες Α: ἅλις οχ ὥλες σοτγ, Ἐ, οἵ. Ἐπ. Μ. 198, 28 ταρέχουσα Καὶ 001], ΕΞ, Μ: ἔχουσα ΑΒ 18. 19 ᾿ποαβα 6]. ϑομν, 1181 ἔοτίθ 1[8, βουίροῖέ ΑΒβοϊθρίααθβ: ἡ δὲ ἀμφίϑετος χαὶ ἀπύρω-- Ὅς, (ἀπύρωτος μὲν» ἢ ψυχρήλατος 19 ἡ ψυχρήλατος ΔῈ: ὍΥΥ. ὙΥΠὰτη ἡ ἐπὶ ΔῈ: σοττ. (δ5, οὗ, Ἐπεὺ. 1300),.2 20.921 ἐν τυρὶ βήτην, τὸν δὲ ἀπύρωτον Α: οοττ, Εὶ 24 χαλχείων ΑἙ 
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γνομίξειν ἐξ ἑκατέρου μέρους, ἢ τὸ μὲν ἀμφὶ σημαίνει ᾿ 

τὸ περί. τοῦτο δ᾽ αὖ τὸ περιττόν; ὥστε λέγεσϑαι τὴν 

περιττῶς πεποιημένην ἀμφίϑετον, ἐπεὶ τὸ ποιῆσαι ϑεῖ- 

ναι πρὸς τῶν ἀρχαίων ἐλέγετο. δύναται δὲ καὶ ἡ ἐπὶ. 

τὸν πυϑμένα καὶ τὸ στόμα τιϑεμένη: ἡ δὲ τοιαύτη ἱ 

ϑέσις τῶν φιαλῶν ᾿Ιωνική ἐστι καὶ ἀρχαία. ἔτι γοῦν ᾿ 
καὶ νῦν οὕτως Μασσαλιῆται τιϑέασι τὰς φιάλας ἐπὶ 

πρόσωπον. 104. Κρατίνου δ᾽ εἰπόντος ἐν Ζραπέ-᾿ 

τισιν (1 21 Κ)" 

δέχεσϑε φιάλας τάσδε βαλανειομφάλους. 

Ἐρατοσϑένης ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ περὶ Κωμῳδίας (ἔν. 25 

Βίγθοκου) τὴν λέξιν ἀγνοεῖν φησι “Πυκόφρονα" τῶν γὰρ 

ιαλῶν οἵ ὀμφαλοὶ καὶ τῶν βαλανείων οἵ ϑόλοι παρό- φ ] 

μοιοι" εἰς δὲ τὸ εἶδος οὐκ ἀρύϑμως παίξονται. ᾿Ζ“πίων 
δὲ καὶ Διόδωρός φησι" “φιάλαι ποιαί, ὧν ὃ ὀμφαλὸς 

παραπλήσιος ἠϑμῷ. ὃ δὲ Μυρλεανὸς ᾿“σκληπιάδης 

ἐν τοῖς περὶ . .... ᾿Κρατίνου βαλανειόμφαλοι, φησίν, 

λέγονται, ὅτι οἵ ὀμφαλοὶ αὐτῶν καὶ τῶν βαλανείων οὗ" 

ϑόλοι ὅμοιοί εἰσιν. καὶ Δέδυμος δὲ τὰ αὐτὰ εἰπὼν 
ῳ. 45 Βομ) παρατίϑεται {τὰ Πυκόφρονος οὕτως 

ἔχοντα (ἔν. 585 Βιυ)" “ἀπὸ τῶν ὀμφαλῶν τῶν ἐν ταῖς γυ-᾿ 
ναικείαις πυέλοις. ὅϑεν τοῖς σχαφίοις ἀρύουσιν. Τί- 

μαρχος δ᾽ ἐν τετάρτῳ περὶ τοῦ ᾿Ερατοσϑένους Ἑρμοῦ, 

“πεπαῖχϑαί τις ἂν οἰηϑείη. φησί, τὴν λέξιν. διότι τὰ πλεῖ- ὦ 

στα τῶν ᾿ϑήνησι βαλανείων κυκλοειδῆ ταῖς κατασκευαῖς ἰ 

ὄντα τοὺς ἐξαγωγοὺς ἔχει κατὰ μέσον, ἐφ᾽ οὗ χαλκοῦς 

ὀμφαλὸς ἔπεστιν. Ἴων δ᾽ “ἐν Ὀμφάλῃ (ἔτ. 20 ΚΝ)" 

1 μασσαλιῶται ἘῚ 10 Οταίϊπαβ Βουιρβιῦ βαλανιομφάλους 1 1, Ε-: 
βαλανωτούς 11 ᾿ϊύαιη ποῦ Καὶ, Βαρρί θεπᾶδ ἔθγθ Πᾶθο ἐν τοῖς 
περὶ {τῆς ἹΝεστορίδος" “αἴ φιάλαι. ὑπὸ Κρατίνου 20 τὰ δἀᾶ. 
ΤοὺΡ 22 ἀροῦσιν Α: οογ. 8 26 ἀφ᾽ οὗ ΑΕ: οοὐγ. Μαβ, 
ὙΠῸ οὗ (ὅϑι Επϑὺ, 1261, 24) 
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ἴτ᾽ ἐχφορεῖτε. παρϑένοι. 

κύπελλα καὶ μεσομφάλους. 
οὕτω δ᾽ εἴρηκε τὰς βαλανειομφάλους. ὧν Κρατῖνος 
μνημονεύει (τ. 1110. 4)" 

δέχεσϑε φιάλας τάσδε βαλανειομφάλους. 

καὶ Θεόπομπος δ᾽ ἐν ᾿4λϑαίᾳ ἔφη ( τ84 Κ)᾽ 

λαβοῦσα πλήρη χρυσέαν μεσόμφαλον 602 

φιάλην. Τελέστης δ᾽ ἄκατον ὠνόμαξέ νιν. 
ὡς τοῦ Τελέστου ἄκατον τὴν φιάλην εἰρηκότος. Φε- 

ρεκράτης δὲ ἢ ὃ πεποιηκὼς τοὺς εἰς αὐτὸν ἀναφερο- 

μένους Πέρσας φησί (Ὁ. 182)" 
στεφάνους τὲ πᾶσι κὠμφαλωτὰς χρυσίδας. 

105. ᾿“ϑηναῖοι δὲ τὰς μὲν ἀργυρᾶς φιάλας ἀργυρίδας 
λέγουσι. χρυσίδας δὲ τὰς χρυσᾶς. τῆς δὲ ἀργυρίδος 

φιάλης] Φερεκράτης μὲν ἐν Πέρσαις οὕτως μνημο- ν 

γνεύει (ΔὈ14)" 

οὗτος σύ. ποῖ τὴν ἀργυρίδα τηνδὶ φέρεις; 
χρυσίδος δὲ Κρατῖνος ἐν Νόμοις (Ὁ. 63)" 

χουσίδι σπένδων γέγραφε τοῖς ὄφεσι πιεῖν διδούς" 

᾿ χαὶ Ἕρμιππος ἐν Κέρκωψι (1. 284)" 
χρυσίδ᾽ οἴνου πανσέληνον ἐχπιὼν ὑφείλετο. 

Ε ὐὑγέ-- ---- 

ΕΚ ΤΟΥ͂ [4 
ἐκαλεῖτο δέ τις καὶ βαλανωτὴ φιάλη, ἧς τῷ πυϑμένι 
χρυσοῖ ὑπέκειντο ἀστράγαλοι. Σῆμος δ᾽ ([Ἠ6 ῚΥ͂ 498) ἐν 

6 ἀλϑαν Α: ὁοΥΥ. ον 7 χρυσέων Α: ΟΟΥΤ. ΡΙθύβομ, χρυ- 
σίων ὙΑ10Κ 8 .τελεστὴς α ἄκρατον ὠνύμαξεν ἵν᾽ Α΄: ΘΟΥΥ. ῬΟΥΒ 
9 ἄκατον ΒΌΡΕΥΒΟΥ. 9 Α, ὡς --εἰρηκότος γουῦῶ βασρθοίω 1 ρ]ο8- 
βᾶτα 46], Μθίη;, 19 γεγράφϑω γ6] γεγράφϑαι γάτα 21 παν- 
σέλῃψον Ἰυτα βαβρθούατη ΜϑίηθΚῖ9ο 22 ροϑῦ καὶ ὅ γε ἐ ([ο]. 239΄ 
ΕΝ ἀδβοῖῦ ἔο!Ιατα οοαϊοῖα (απαπθ δα ο, 107 1); Βαρρ]θπᾶδ Βδθσ 
ΕΧ ΘρΙτοτηδ, 24, 25 οἵ. ῬΟ]]. 6, 98 χρυσόμφαλοι δὲ τὴν ὕλην, 
ὡς αἵ Σαπφοῦς χρυσαστράγαλοι, εὖ σἴτι11α, πΒαραϊ Αὐμοπδθαβ 



108 ἘΚ ΤΟΥ ΤΆ 

Ζήλῳ ἀνακεῖσϑαί φησι χαλκοῦν φοίνικα, Ναξίων ἀνά- 

ϑημα, καὶ καρυωτὰς φιάλας χρυσᾶς. ᾿ἀναξανδρίδης 
δὲ (1 164 Κ) φιάλας ΄ἥρεος καλεῖ τὰ ποτήρια ταῦτα. 

Αἰολεῖς δὲ τὴν φιάλην ἄρακιν καλοῦσι. 

100. ΦΘΟΙΣ. πλατεῖαι φιάλαι ὀμφαλωτοί. Εὔπολις 

( 8ὅτ Κ)' σὺν φϑοῖσι προσπεπωχώς.᾽ ἔδει δὲ ὀξύνεσϑαι 
ὡς Καρσί, παισί, φϑειρσί. 

ΦΙΛΟΤΗΣΙΑ χύλιξ τις. ἣν κατὰ φιλίαν προῦὔπινον, 

ὥς φησι Πάμφιλος. Δημοσϑένης δέ φησι (19, 138)" 

καὶ φιλοτησίας προὔπινεν. ΄Ἄλεξις (1 402 Κ)᾽ 

φιλοτησίαν σοι τήνδ᾽ ἐγὼ 

ἰδία τὲ καὶ κοινῇ κύλικα προπίομαι. 

ἐχαλεῖτο δὲ καὶ τὸ ἑταιρικὸν συνευωχούμενον φιλοτή- 

σιον. ᾿“ριστοφάνης (1 δδτ Κ)᾽ 

ἑπτάπους γοῦν ἡ σκιά ᾽στιν" 

ἡ ᾽πὶ τὸ δεῖπνον ὡς ἤδη καλεῖ μ᾽ 

ὃ χορὸς ὃ φιλοτήσιος.; 

διὰ δὲ τὴν τοιαύτην πρόποσιν ἐχαλεῖτο χαὶ κύλιξ φι- 

λοτησία. ὡς ἐν “υσιστράτῃ (208)" 
δέσποινα Πειϑοῖ καὶ κύλιξ φιλοτησία. 

ΧΟΝΝΟΙ. παρὰ Γορτυνίοις ποτηρίου εἶδος. ὅμοιον 

ϑηρικλείῳ. χάλκεον' ὃ δίδοσθαι τῷ ἁρπασϑέντι ὑπὸ 

τοῦ ἐραστοῦ φησιν Ἑομῶναξ. 

2 Απδσδηαγδβ αὐἱα ἀϊχθυϊῦ 6χ εριζοπιδ ᾿πἐθ]]6ρῚ πϑαμπ, 
οἵ, Χ ρ. 488᾽. 4 ἀρακὶν ΑἘ: δαὺ ἀρακίδα δαῦ ἄρακιν νΘΥΏΠΙ, 
οἵ, Ηδ68. 5. ἀράη (165. ἄρακιν)" φιάλην οὖ 5. ἐξ ἀρκιάων (1. ἀρα- 
κίδων γο}] ἀρακίων)" ἐκ φιαλῶν ὅ φϑοίς ραΐθτγω π0}]8 ξαϊ, 
ζαιῦ ρ]δοοαίω (αὖ οἔϊδτη 1 Ῥτοχίταο ΕᾺΡΟΙΠα15 νϑυβα), οὖ πόπανα 
ὀμφαλωτά Βεθοὐὺ ΡοΟΙΥΌΙαΒ ὁ, 26, 7; ὑπαγθαγηῦ δρι ουθαῦου ὦ προ 
πεπτωχώς ἘΠ: οοΟΥΥ. Καὶ (προπεπωκώς Οδ8) 10 φιλοτησίαν Ἐὶ 
12 προπίνομαιν ἘΠ: ΟΟΥΥ. δοῦν 16 οογγαρίαβ [11 χρό ΒΌΡΘΥΙΞΟΥ. 
ὁ (αποᾶ ποι χρόος Θεὖ 564 χρόνος) Εἰ : οοΥτγ, (δ8 21 Ηβ5Υ 
ΟὨϊὰ5 οὖ χόννος Ὠδθοῦ οὖ χόινον, οοἴθυασα οἵ. Ξαρτϑ ο. 20 



ΙΑ 109 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΑ ποτήρια, ἴσως ἀπὸ τῆς Χαλκίδος τῆς Θρα- 

κικῆς εὐδοκιμοῦντα. 
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101. ΧΎΤΡΙΔΕΣ. (24λεξις ἐν Ὑποδβολιμαίῳ (1 886 ΚΚ' 

ἐγὼ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως τέτταρα 

χυτρίδι᾽ ἀκράτου τῆς τ᾽ ἀδελφῆς προσλαβὼν 
- - , ΨΩ, 3 ,ὕ 3 ᾽ Α 

τῆς τοῦ βασιλέως ταῦτ᾽, ἀπνευστί τ᾽ ἐχπιὼν 
ς ΡΩ [νὲ 2 2) 7’ “ 

ὡς ἄν τις ἥδιστ᾽ ἴσον ἴσῳ κεκραμένον. 

6 χαὶ τῆς Ὁμονοίας δύο, τί νῦν μὴ κωμάσω ο 

“Δὲ 

) ἄνευ λυχνούχου πρὸς τὸ τηλικοῦτο φῶς; 

Ἡρόδοτος δ᾽ ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν Ἱστοριῶν (ς. 88) νόμον 

φησὶ ϑέσϑαι ᾿Ζργείους καὶ Αἰγινήτας ᾿Δττικὸν μηδὲν 

προσφέρειν πρὸς τὰς ϑυσίας μηδὲ κέραμον, ἀλλ᾽ ἐκ 
χυτρίδων ἐπιχωρίων τὸ λοιπὸν αὐτόϑι εἶναι πίνειν. 
καὶ Μελέαγρος δ᾽ ὃ κυνικὸς ἐν τῷ Συμποσίῳ οὑτωσὶ 
γράφει" χάἀν τοσούτῳ πρόποσιν αὐτῷ βαρεῖαν διέδωκε, 

χυτρίδια βαϑέα δώδεκα." 

108. ὙΥΓΕΥΣ ἢ ΥΥΚΤΗΡ. Πλάτων Συμποσίῳ (ρ. 3186)" 

“ἀλλὰ φέρε. παῖ. φάναι. τὸν ψυχτῆρα ἐκεῖνον, ἰδόντα ἃ 
αὐτὸν πλέον ἢ ὀχτὼ κοτύλας χωροῦντα. τοῦτον οὖν 
ἐμπλησάμενον πρῶτον μὲν αὐτὸν ἐχπιεῖν, ἔπειτα τῷ 
Σωχράτει κελεύειν ἐγχεῖν.᾽ . . . . παραμηκύνειν ἐγχει- 

ροῦντος τοῦ ᾿Δρχεβούλου, εὐκαιρότατα προχέων ὃ παῖς 

ω" 

Ὁ 

1, 2 αἰϊαϊεναῦ 5ουϊρύου Ασὐ. Εὰ. 287, οἵ. 586}0] 4 ἱποῖριΐ 
(0 1015 [0]. 240 βολιμαίωι, ἀπ8ι6 ργαθοθαπηῦ 8ὰρρΡ]. (65 (χυτρίδες. 
“Ἄλεξις" ἐγὼ Πτολεμαίου ἘΣ) 1 ταὔτ᾽ Κ: ταῦτ᾽ Α ἀπνευστί τ᾽ 
Χ ρ, 4310: ἐκπνευστ᾽ αὶ 9 δύο, τί Μεΐπ: διὰ τί ἃ 10 1λύ0χ- 
νου ΑἸ: σογ. Ρο8Β τηλικοῦτον Α ἘΠ: ΟΟΙΥ. ΡΟΥΒ 13 ΦἸΌ6 Υ 
πᾶθο Ἠετοά 16 αὐτοῖς ὙΥΊΊΔτα, τιῖϑ1 σοτταρύαπι ροίία5 διέδωκε 
22 546 Ἰστιοὔῦϊ βου ρύου!ϑ υϑυδ, ταυί1]18, 8.0 1π1{10 ΞΡ Ρ] πάσχῃ {τὸν 
πότον) παραμηκύνειν, ΑτοΙ ΘΌΌ]8 ἔοτύα856 Ἡπούδθαβ ροθύα ΕΌΡΒο- 
Τῖοπβ τη  5[ου 28 παραχέων Μοΐπ, γταρϑύοῦ οτῦ. προσχέων 
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110 ΤᾺ 

τοῦ οἰναρίου ἀνατρέπει τὸν ψυχτῆρα. άλεξις ἐν Εἰσοι- 

κιξομένῳ φησὶ (1 819 Κ) ᾿τρικότυλον ψυγέα. Διώξιπ- 
πος Φιλαργύρῳ (1Π 389 Κ)᾽ 

παρ᾽ Ὀλυμπίχου δὲ ϑηρικλείους ἔλαβεν ξξ. 
τάτους δύο ψυκτῆρας. 

Μένανδρος δ᾽ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι Χαλκεῖά 
φησιν (ἴν. 810 Κ)᾽ 

τοῦτο δὴ τὸ νῦν ἔϑος 

“ἄκρατον᾽ ἐβόων. ἱτὴν μεγάλην. ψυκτῆρά τις 

προὔπινεν ἄν, τοὺς ἀϑλίους ἀπολλύων. Ι 

Ἐπιγένης δ᾽ ἐν Ἡρωίνῃ καταλέγων πολλὰ ποτήρια 
καὶ τοῦ ψυγέως οὕτως μνημονεύει (1 417 Κ)᾽ 

τὴν ϑηρίχλειον δεῦρο καὶ τὰ Ῥοδιακὰ 

κόμιδον λαβὼν τοὺς παῖδας. εἶτ᾽ οἴσεις μόνος 

ψυχτῆρα. κύαϑον. κυμβία. 

Στράττις Ψυχασταῖς (1 128 Κ)᾽ 

ὃ δέ τις. ψυκτῆρ᾽, ὃ δέ τις κύαϑον 
χαλκοῦν κλέψας ἀπορῶν κεῖται, 

χοτύλη δ᾽ ἀνὰ χοίνικα μάττει. 

ΕἾ ἍἯλεξις δ᾽ ἐν ἹἹππίσκῳ ψυκτηρίδιον καλεῖ διὰ τούτων ᾿ η9 
(1 2971 1)" 

ἀπήντων τῷ ξένῳ 
εἰς τὴν κατάλυσιν ἡδονὴν αἴϑων ἀνήρ. 

τοῖς παισί τ᾽ εἶπα (δύο γὰρ ἦγον οἴκοϑεν) 
τἀκπώματ᾽ εἰς τὸ φανερὸν ἐχνενιτρωμένα 

5 ϑεῖναι" κύαϑος δ᾽ ἦν ἀργυροῦς, [τἀκπώματα] 

ἦγεν δύο δραχμάς. κυμβίον δὲ τέτταρας. 

1.2 ἐν οἰκιξζομένωιν Δ: οΟΥΥ. βομνν, πἰδὶ τα λεξις Εἰσουκιζο- 
μένῳ 4. ὅ ἐξιτάτους β΄ Α: αἰδέϊηχιθ 88, γ. ὅ ἕοτέ. στατοὺς ἢ 
γ6] ἁδροὺς δύο ψυκτῆρας 10 ἄν, τοὺς ΠΟΌΥ: αὐτοὺς αὶ ἀπώλ- ἢ 
λυον Α: οοΥἹ. Βραύ] 14 εἰσοίσεις ΔΑ: οΟΥτΥ. Μοὶ) 29 ΟΟΥΤΌΡΈΤΙΒ 
Ωὅ τ᾽ ἐχπώματ᾽ Α 206 φ]οββδιη 46]. Κὶ οὗ δὰ ΥἹ Ρ. 3806 
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ψυχτηρίδιον δὲ δύ᾽ ὀβολούς., Φιλιππίδου ὅ08 

λεπτότερον. 

109. Ἡρακλέων δὲ ὁ ᾿Εφέσιος ὃν ἡμεῖς, φησί, ψυγέα 

καλοῦμεν, ψυκτηρίαν τινὲς ὀνομάζουσιν. τοὺς δ᾽ ᾽άττι- 

χοὺς καὶ κωμῳδεῖν τὸν ψυγέα ὡς ξενικὸν ὄνομα.᾽ 

Εὔφρων ἐν ᾿Ζ“ποδιδούσῃ (1Π 330 Κ)᾽ 
ἐπὰν δὲ καλέσῃ ψυγέα τὸν ψυκτηρίαν, 
τὸ τευτλίον δὲ σεῦτλα. φακέαν τὴν φακῆν, 

τί δεῖ ποιεῖν; σὺ γὰρ εἶπον. Β. ὥσπερ χρυσίου 
φωνῆς ἀπότισον, Πυργόϑεμι. καταλλαγήν. Ὀ 

᾿Φντιφάνης Ἱππεῦσι (1 δ4 Κ)᾽ 

πῶς οὖν διαιτώμεσϑα; τὸ μὲν ἐφίππιον 
στρῶμ᾽ ἐστὶν ἡμῖν, ὁ δὲ καλὸς πῖλος κάδος, 
ψυχτήρ. ὅτι βούλει, πάντ᾽, ᾿Δμαλϑείας κέρας. 

ἐν δὲ τῇ Καρίνῃ σαφῶς δηλοῦται. ὅτι τούτῳ ἐχρῶντο 
οἰνοχοοῦντες χυάϑῳ. εἰπὼν γάρ (ΤΠ δ0 Κ᾽᾿ 

τρίποδα χαὶ κάδον 
παραϑέμενος ψυχτῆρά τ᾽ οἴνου... . 

μεϑύσκεται. 

ἐν τοῖς ἑξῆς ποιεῖ αὐτὸν λέγοντα" 
ἔσται πότος 6 

σφοδρότερος. οὐκοῦν, εἰ φράσαι τις, οὐκ ἔτι 

ἔξεστι κυαϑίζειν γάρ ...... 

1 δὲ ὅοῃπ: τε ΔΕ δέκ᾽ ὀβολούς Ὁ. 280 0 Εὔφρων 
Μρίη: Εὐφορίων ΑΒ 7 τὴν ψυντηρίαν Α ἘΠ: οοΥΥ. ὅα658. 8 τὸ 

᾿ σευτλίον δὲ τεῦτλα Α ἘΠ: οοΥγ. Βοην φακέαν ἘΠ: φακέα Α 
9 εὖ γὰρ εἶπον Α: οοΥΥ. ον 18 πιλὸς Α κάδος ὈΟΡΥ: 
καλὸς ἃ 14 ὅτι βούλει ἰζοοῖ: τί βούλει Α 1ὅ τῆν καρνην 

ΠΑ; ΘΟΥΥ. ΒΑ τοῖα 20 ζτὸν» αὐτὸν αι 21 πότος ἔσται 
Α: σοτγ. ΠΟΥ 22 εἰ φράσαι οοτταρύστα 28 νοϊυῦὺ ἔξεστι 
κυαϑίζειν, μεθύσκεσθαι δὲ δεῖ, οὖ ἴουΐαβθ6, αὖ ταοπαϊῦ ὙΥΊ]ατη, 
ἴρϑῦτα δο. μεθύσκεσθαι τοροίθπάυτη οχ συ. 19, αἱ μεϑύσκεται 
560 Ἰηρου τη 
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τὸν δὲ χάδον ἔξω καὶ τὸ ποτήριον λαβὼν 
ἀπόφερε τἄλλα πάντα. 

Φιονύσιος δὲ ὃ τοῦ Τρύφωνος ἐν τῷ περὶ Ὀνομότων 
“τὸν ψυγέα, φησίν, ἐκάλουν οἵ ἀρχαῖοι δῖνον. Νίκαν- 

δρος δ᾽ ὁ Θυατειρηνὸς χαλεῖσϑαί φησι ψυχτήρια καὶ 

τοὺς ἀλσώδεις καὶ συσκίους τόπους τοὺς τοῖς ϑεοῖς 

ἀνειμένους, ἐν οἷς ἔστιν ἀναψῦξαι. Αἰσχύλος Νεα- 

νίσκοις (ἔν. 146 Ν)" 

σαύρας ὑποσκίοισιν ἐν ψυκτηρίοις. 

ἃ Εὐριπίδης Φαέϑοντι (ἔν. 188 Ν)᾽ 

ψυκτήρια 

δένδρεα φίλαισιν ὠλέναισι δέξεται. 

καὶ ὃ τὸν Αἰγίμιον δὲ ποιήσας εἴϑ᾽ Ἡσίοδός ἐστιν ἢ 
Κέρκωψ ὃ Ὑὐλησιος (ἃ. 1:2}: 

ἔνϑα ποτ᾽ ἔσται ἐμὸν ψυχτήριον, ὄρχαμε λαῶν. 

110. ΩΙΔΟΣ. οὕτως ἐχαλεῖτο τὸ ποτήριον. φησὶ 
Τρύφων ἐν τοῖς Ὀνοματικοῖς (ἔν. 116 Υ), τὸ ἐπὶ τῷ σκο- 

λίῳ διδόμενον, ὡς ᾿ἀντιφάνης παρίστησιν ἐν Ζιπλα- 

σίοις (Π 45 Κ)᾽ 

τί οὖν ἐνέσται τοῖς ϑεοῖσιν; Β. οὐδὲ ἕν. 
8 ἂν μὴ κεράσῃ τις. Α. ἴσχε, τὸν ὁδὸν λάμβανε. 

ἔπειτα μηδὲν τῶν ἀπηρχαιωμένων 

τούτων περάνῃς. τὸν Τελαμῶνα μηδὲ τὸν 

5 Παιῶνα μηδ᾽ “Ζρμόδιον. 
ΩΙΟΣΚΎΦΙΑ. περὶ τῆς ἰδέας τῶν ποτηρίων ᾿4σκλὴη 

πιάδης ὃ Μυρλεανὸς ἐν τῷ περὶ τῆς Νεστορίδος φῇ 

5 ψυχτῆρα  ψυχτῆρας ἘΠ: οοΥῖ. Οδ5 9 αὔρας δῖο 
ὑποσκχίοισιν ᾿: ὑπηκόοισιν Α ψυκχτηρίοισι Α: οοτῦ. 12 δὲν 
δρη δ α]οῖς, δένδρων ΠΟῸΣ λέξεται Α: οοτν. (δ5 18 κα 
ὅταν Ἀ : ΘοΥἿ. Οδ8 1 18 σκοδίωι Α.: ὁοτν. Μὰ (σκολιῷ) 30 ἴο 
τί οὖν ἔτ᾽ ἔσται ἐὰν Α ἔχε τὸν ὠδόν, λάμβανε Ὁοῦ 
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σὴν (οἴ. ν. 4580) ὅτι δύο πυϑμένας ἔχει. ἕνα μὲν τὸν κατὰ τὸ κύτος αὐτῷ συγχεχαλκευμένον, ἕτερον δὲ τὸν πρόσϑετον ἀπ᾽ ὀξέος ἀρχόμενον, καταλήγοντα ὃὲ εἰς τ πλατύτερον, ἐφ᾽ οὗ ἵσταται τὸ ποτήριον. 

δ “ΟΝ. Ζένων ἐν γ΄ Περσικῶν φησιν οὕτως (ΗΘ 1192): “ἐστὶ δὲ ποτίβαξις ἄρτος κρέϑινος καὶ πύρινος ὀπτὸς καὶ κυπαρίσσου στέφανος χαὶ οἶνος κεχραμένος ἐν ὠῷ χρυσῷ, οὗ αὐτὸς βασιλεὺς πίνει: 
111. τοσαῦτα εἰπὼν ὃ Πλούταρχος καὶ ὑπὸ πάντων Ὁ χροταλισϑεὶς ἤτησε φιάλην, ἀφ᾽ ἧς σπείσας ταῖς Μού- σαις χαὶ τῇ τούτων Μνημοσύνῃ μητρὶ προὔπιε πᾶσι φιλοτησίαν. ἐπειπὼν «δέν (Ρ[πά. ΟἹ. 7,1)" 
φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνεᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν 504 ἔνδον ἀμπέλου καχλάξοισαν «δρόσῳ» 

ὄ δωρήσεται. 
οὐ μόνον ἑνεανίᾳ γαμβρῷ προπίνων᾽, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς φιλτάτοις ἔδωκε τῷ παιδὶ περισοβεῖν [ἐν κύκλῳ] κελεύσας, τὸ κύκλῳ πίνειν τοῦτ᾽ εἶναι λέγων, παρατιϑέ- μενος Μενάνδρου ἐκ Περινϑίας (ξν. 391 ΚΙ; 

) οὐδεμίαν ἡ γραῦς ὅλως 
κύλικα παρῆκεν, ἀλλὰ πίνει τὴν κύκλῳ. 

καὶ πάλιν ἐχ Θεοφορουμένης (ἔν. 294)" 

8 πρόσϑε τὸν (ἰ ς͵ προσϑετὸν ὁχ πρόσϑετον γ6] οοπένα ΘΟ) ἃ 4 ἀφ᾽ οὗ Αἴ οοτγ.Ε 6 ποτιβαξις (5819 Α) ὈΔΥ ΔΤ, αὐοά τοοῦα ξοτύ. Βοδ]σουαβ ἃ γΟσΔθ.]10 ΤΞΩΞ (1. 8. σμρροαΐαθ (16 Ἠϊογιϑα γέσία Τ)δπ. 1,5) τϑρϑὲϊξ 8 οὗ ὁ αὐτὸς Α: οοττ. (88 11 Μνη- μοσύνῃ 46], 1] δτα, 564 ΔΘΡΎΘ 6118 ΠΟΙΠΊΪΠΘ ΟΘΥΘΌΪΤΩ5, οαἱ ροϑύ Ἰοηρατα τοὶ ἐϑεϊοσιθσα Ρ]αΐδγοητι5 μού βϑίτηθβ ἄδθοξ δυαῖϊοβ (οἵ. ΡΙαῦ, Οὐἱεῖδ6 ρ. 108 04), ἔοτξ. μητρὶ Μιένημοσύνῃ προὔπινε Α: ΟΟΥΥ. ΥΊ]Δα 12 δὲ αἀᾷ. Κα 14 δρόσῳ οἵα. ΔῈ 16 νεα- νίαν Α: οογγ. ΒΒ 17 Θ᾽] οϑϑατη 46]. Νάσος 20 ἡ γραῦς Μυϑ: ἤγρευσ᾽ Α 21 ἔοτξ, ἀλλ᾽ ἔπιν᾽ ἀεὶ κύκλῳ 
ΑΤΗΒΜΑΕῦΒ [ΠΙ, 

8 
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Ἡρόδωρον εἰρηκέναι ἐν τούτοις (ἨΘ Π 41) ᾿ἐπεὶ δὲ 
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καὶ ταχὺ [πάλι] τὸ πρῶτον περισόβει ποτήριον 
αὐτοῖς ἀκράτου. 

καὶ Εὐριπίδης δ᾽ ἐν Κρήσσαις (τ. 468 Ν)" 

τὰ δ᾽ ἄλλα χαῖρε κύλικος ἑρπούσης κύκλῳ. 

αἰτοῦντος δὲ τοῦ γραμματικοῦ Πεωνίδου μεῖξον πο- ὅ 

τήριον καὶ εἰπόντος ᾿χρατηρίζωμεν, ἄνδρες φίλοι... 

οὕτως δὲ τοὺς πότους Πυσανίας φησὶν ὁ Κυρηναῖος 

ϑύσαντες πρὸς δεῖπνον καὶ χρατῆρα καὶ εὐχὰς καὶ 

παιῶνας ἐτράποντο. καὶ ὃ τοὺς μέμους δὲ πεποιηκώς, 

οὺς αἰεὶ διὰ χειρὸς ἔχειν Δ οῦρίς φησι (ΓΗΒ Π' 480) 

τὸν σοφὸν Πλάτωνα. λέγει που (ϑορῃτ. ἕν. 194 Βο) ἱχή- 

κρατηρίχημεςο᾽ ἀντὶ τοῦ ἐπεπώκειμεν. “ἀλλὰ μήν. πρὸς 

ϑεῶν᾽, ὁ Ποντιανὸς ἔφη, “οὐ δεόντως ἐκ μεγάλων 

πίνετε ποτηρίων, τὸν ἥδιστον καὶ χαριέστατον Ξενο- 

φῶντα πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντες. ὃς ἐν τῷ Συμποσίῳ 

φησίν (ο. 3,34): “ὃ δ᾽ αὖ Σωχράτης εἶπεν" ἀλλὰ πίνειν 
μέν, ὦ ἄνδρες, καὶ ἐμοὶ πάνυ δοκεῖ. τῷ γὰρ ὄντι ὃ 
οἶνος ἄρδων τὰς ψυχὰς τὰς μὲν λύπας ὥσπερ ὃ μαν- 

δραγόρας ἀνθρώπους κοιμίζει. τὰς δὲ {ζφιλοφροσύνας 

ὥσπερ ἔλαιον» φλόγας ἐγείρει. δοκεῖ μέντοι μοι καὶ 

τὰ τῶν ἀνθρώπων σώματα τὰ αὐτὰ πάσχειν ἅπερ καὶ 
τὰ τῶν ἐν γῇ φυομένων. καὶ γὰρ ἐκεῖνα, ὅταν μὲν ὃ 
ϑεὸς αὐτὰ ἄγαν ἀϑρόως ποτίξῃ, οὐ δύναται ὀρϑοῦσϑαι 

1. πάλι 48]. Οο περισοβεῖ Α ἘΠ: οοΥγ. ΟΟὉ 6 ϊαύσμα 
μοῦ Κὶ, οὗ, Ἰϑμησηδ οοά. ὅτι κρατηρίζειν τὸ πίνειν καὶ κρατῆρα τοὺς 
πότους ἐκάλουν 1 δυσανίας Α: οοὐν. δ 41οκ; ταΐσατη αποᾶ 
Τυϑϑηϊαθ ααἱ περὶ ἐαμβοποιῶν 5Βοτίρϑιὺ Ηδγοου! ταν βοσταρῃῖ 
ἐθβυϊτη οαπη πὸπ δ ΌυΪαθ βθα γοσϑθα]! δ᾽ϊοαϊα5 οδτιβα αὐδα!ὺς 
ψίάθ π Ἠθγοᾶββ ᾿ϑτηῦϊ Ἰαΐθαθῦ 8 ἐπι δεᾷ: ἐπεὶ δὲ Με, ροΐοϑῦ 
Θἰϊαα βαϊθβθ 9. χρατῆρας Α: οοΥτγ. ΠΔὰ 12. 18 κηχρατηριχημε- 
σαντιτου Ἀ : αἰϑύ, , Δ10Κκ, ααἱ κἠκεκρατηρίχημες 18 πεπώκειμεν 

20. 21 ἱποϊυβῶ οι. ΔῈ 22 τὰ τῶν ἀνδρῶν Α: οοΥτν. Εἰ (ἀνῶν) ΕΥΣ) 
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οὐδὲ ταῖς ὥραις διαπνεῖσθαι" ὅταν δὲ ὅσῳ ἥδεται το. σοῦτο πίνῃ, καὶ μάλα ὀρϑά τε αὔξεται χαὶ ϑάλλοντα ἀφικνεῖται εἰς τὴν καρπογονίαν. οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς, ἣν μὲν ἀϑρόον τὸ ποτὸν ἐγχεώμεϑα, ταχὺ ἡμῶν καὶ τὰ σώματα καὶ αἴ γνῶμαι σφαλοῦνται, καὶ οὐδ᾽ ἀνα. πνεῖν μὴ ὅτι λέγειν δυνησόμεθα" ἣν δὲ ἡμῖν οἱ παῖδες μικραῖς κύλιξι μικρὰ ἐπιψακάξωσιν, ἵνα καὶ ἐγὼ Γορ- γιξίοις ῥήμασιν εἴπω. οὕτως οὐ βιαξόμενοι μεϑύειν ὑπὸ τοῦ οἴνου, ἀλλ᾽ ἀναπειϑόμενοι πρὸς τὸ παιγνιω- δέστερον ἀφιξόμεϑα. 119, εἰς ταῦτά τις ἀποβλέπων τὰ τοῦ καλοῦ Ξενοφῶντος ἐπιγινώσκειν δυνήσεται ἣν εἶχε πρὸς αὐτὸν ὃ λαμπρότατος Πλάτων ξηλοτυπίαν, ἢ τάχα φιλονίκως εἶχον ἀρχῆϑεν πρὸς ἕαυτοὺς οἵ ἄνδρες οὗτοι, αἰσϑόμενοι τῆς ἰδίας ἕκάτερος ἀρετῆς, καὶ ἴσως καὶ περὶ πρωτείων διεφέροντο, οὐ μόνον ἐξ ὧν περὶ Κύρου εἰρήκασι τεχμαιρομένοις ἡμῖν, ἀλλὰ κάκ τῶν αὐτῶν ὑποϑέσεων. Συμπόσια μὲν γὰρ γεγρά- φάσιν ἀμφότεροι, χαὶ ἐν αὐτοῖς ὃ μὲν τὰς αὐλητρίδας ἐχβάλλει, ὃ δὲ εἰσάγει" καὶ ὃ μέν, ὡς πρόκειται (0. ἃ), παραιτεῖται πίνειν μεγάλοις ποτηρίοις, ὃ δὲ τὸν Σω. χράτην παράγει τῷ ψυκτῆρι πίνοντα μέχρι τῆς ἕω. χὠν τῷ περὶ Ψυχῆς δὲ ὁ Πλάτων καταλεγόμενος ἕκαστον τῶν ταθατυχόντων (ρ.59}) οὐδὲ κατὰ μικρὸν τοῦ Ξενοφῶντος μέμνηται. χαὶ περὶ τοῦ Κύρου οὖν ὃ μὲν λέγει ὡς ἐκ πρώτης ἡλικίας ἐπεπαίδευτο πάντα τὸ πάτρια, ὃ δὲ Πλάτων ὥσπερ ἐναντιούμενος ἐν τρίτῳ Νόμων φησίδοῦ (. 694)" ἱμαντεύομαι δὲ περὶ Κύρου τὰ μὲν ἄλλα 
1 διαπλοῦσϑαι ΑΕ, διαδροῦσϑαι (ΔγΑΊ]]α5 Θύθιη]8Β 1.2το- σούτωι Α ΕἸ: φουτ. οᾷ, Βα51] 1.8 γοργείοισι  γοργείοις αὶ 8 με- ὕειν 46]. γροὶα ΟΥΘΙΣ 10 οχηηΐβ Π8θ66 ἄδ ΡΙαίομπθ ἀϊϑραξεαξῖο ῬΘββίτηβ ἐχχποαΐα, δὲ ἐαγθαΐδ, 18 φιλονείκως ΔῈ 16 δια- φερόμενοι Καὶ 
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στρατηγὸν αὐτὸν ἀγαϑὸν εἶναι καὶ φιλόπονον. παιδείας 

δ᾽ ὀρϑῆς οὐδὲ ἧφϑαι τὸ παράπαν, οἰχονομίῳ δ᾽ οὐδ᾽ 
Ὁ » ͵} “2 3. ’ ῇ 

ἡτινιοῦν προσεσχηκέναι. ἔοικε δ᾽ ἐκ νέου στρατεύεσϑαι. 

παραδούς τὲ τοὺς παῖδας ταῖς γυναιξὶ τρέφειν... .᾽ 

πάλιν ὃ μὲν Ξενοφῶν συναναβὰς Κύρῳ εἰς Πέρσας 
Ν -», ΄ ς ΄ ᾿Υ 3 ». ᾿Ὶ . 

μετὰ τῶν μυρίων Ἑλλήνων καὶ ἀκριβῶς εἰδὼς τὴν 

προδοσίαν τοῦ Θεσσαλοῦ Μένωνος. ὅτι αὐτὸς αἴτιος 
3 , " Χ ΄ - .} , - δ " 

) ἕγένετο τοῖς περὶ Κλέαρχον τῆς ἀπωλείας τῆς ὑπὸ 

Τισσαφέρνου γενομένης. καὶ οἷός τις ἦν τὸν τρύπον,. 
ὡς χαλεπός, ὡς ἀσελγής, διηγησαμένου" ὃ καλὸς Πλά- 

τῶν μονονουχὶ εἰπών “οὐκ ἔστ᾽ ἔτυμος λόγος οὗτοο᾽ 

(ϑύθβι οι ἕν. 82 Β) ἐγκώμια αὐτοῦ διεξέρχεται, ὃ τοὺς ἄλλους 

ἁπαξαπλῶς κακολογήσας, ἐν μὲν τῇ Πολιτείᾳ Ὅμηρον 
ἐχβάλλων καὶ τὴν μιμητικὴν ποίησιν. αὐτὸς δὲ τοὺς 

διαλόγους μιμητικῶς γράψας, ὧν τῆς ἰδέας οὐδ᾽ αὐτὸς 

εὑρετής ἐστιν. πρὸ γὰρ αὐτοῦ τοῦϑ᾽ εὗρε τὸ εἶδος 
τῶν λόγων ὃ Τήιος ᾿4λεξαμενός. ὧς Νικίας ὃ Νικαεὺς 

ἱστορεῖ χαὶ Σωτίων. ᾿Δἀριστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ περὶ 
Ποιητῶν οὕτως γράφει (ἴν. 55 ΒΕ)" “οὐκοῦν οὐδὲ ἐμμέτρους 

τοὺς καλουμένους Σώφρονος μίμους μὴ φῶμεν εἶναι 

λόγους καὶ μιμήσεις ἢ τοὺς ᾿4λεξαμενοῦ τοῦ Τηίου 

τοὺς πρώτους γραφέντας τῶν Σωκρατικχῶν διαλόγων." 

1 φιλόπολιν ῬΡ]αὐ 2.8 οὐδητινι οὖν Α: οοτγ. Ὠ1, οὐδὲν 
τὸν νοῦν Γ]αὺ 4 ἀρουΐαιῃ δϑὺ τηπϊῦο ρατα ϑσχοθυρῦδ, ἔα 1558 
1 ἴοτί. ὅτι οὗτος 8.9 ὑπὸ της σαφέρνου α 10 διηγησάμενος ὦ 
φαίνεται" ὁ δὲ Πλάτων ἘΣ ορ᾿Ὀογηδίογ!β ὑυγ 15 πιϑ]6 ΟὈΠ ΘΓ 15 
11 ὁ λόγος Ἐὶ 11 ἀλεξαμενος (Υ. 21 -μένου) Α: οοττ. ἘΪ 
18 σωτηρίων Α.: ΟΟΥΥ. ΤΟΏΒ115 19 ἔοτί. ἐμμέτρους (ὄντας 
21 καὶ {μὴ μιμήσεις τοὺς Βογμματάγ, ἢ {μὴ μιμήσεις τοὺς 
Οὕδμη, καὶ μιμήσεις μὴ τοὺς Κ 22 τοὺς πρότερον (προτέρους 
ΠΟΥ) γραφέντας ΒδΚΘΟ, ἔοτύ. τοὺς πρότερον γραφέντας τῶν Σῶ- 
χκρατικῶν διαλόγους, πθαὰθ 6ῃἴπι ϑοοτγαύϊοοβ ΑἸἰθσχδιπθηαβ, 5εα 
ΑἸΔΙΟΡῸΒ ὈΥΪΤατι5 ΒΟΥ 5 1556. ὑγϑάϊδαγ, οἵ, Ὅϊορ.. Τ,. 8, 48 
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ἄντικρυς φάσκων ὃ πολυμαϑέστατος ᾿Δριστοτέλης πρὸ Πλάτωνος διαλόγους γεγραφέναι τὸν ᾿4λεξαμενόν. δια. βάλλει δὲ ὃ Πλάτων καὶ Θρασύμαχον τὸν Χαλκχηδόνιον σοφιστὴν ὅμοιον εἶναι λέγων τῷ ὀνόματι, ἔτι δ᾽ Ἱππίαν ἃ καὶ Γοργίαν καὶ Παρμενίδην καὶ ἑνὶ διαλόγῳ τῷ Πρω- ταγύόρᾳ πολλούς, ὃ τοιαῦτα ἐν τῇ Πολιτείᾳ. εἰπών (8 Ρ 862 οα)" Ὅταν, οἶμαι, δημοκρατουμένη πόλις ἐλευ- ϑερίας διψήσασα κακῶν οἰνοχόων τύχῃ καὶ ἀκράτου αὐτῆς μεϑυσϑῇ. 118. λέγεται δὲ ὡς χαὶ ὃ Γοργίας αὐτὸς ἀναγνοὺς τὸν ὁμώνυμον αὑτῷ διάλογον πρὸς τοὺς συνήϑεις ἔφη ᾿ὡς καλῶς οἶδε Πλάτων ἐαμβίζειν.᾽ Ἕρμιππος δὲ ἐν τῷ περὶ Γοργίου ([Ἠ(' ΠῚ 48) “ὡς ἐπεδήμησε, φησί, ταῖς ᾿Ζϑήναις Γ, Ὁργίας μετὰ τὸ ποιή- σασθαι τὴν ἀνάϑεσιν τῆς ἐν Ζ]ελφοῖς ἕξαυτοῦ χρυσῆς εἰχόνος, εἰπόντος τοῦ Πλάτωνος. ὅτε εἶδεν αὐτόν, “ἥκει ἡμῖν ὃ καλός τε καὶ χρυσοῦς Γοργίας, ἔφη ὁ Γ΄ Ὀργίας" “ἦ χαλόν γε αἵ ᾿4ϑῆναι [καὶ] νέον τοῦτον ᾿Δρχίλοχον 
ἐνηνόχασιν. ἄλλοι δέ φασιν ὡς ἀναγνοὺς ὃ Γοργίας τὸν Πλάτωνος διάλογον πρὸς τοὺς παρόντας εἶπεν ὅτι οὐδὲν τούτων οὔτ᾽ εἶπεν οὔτ᾽ ἤκουσε [παρὰ Πλάτωνος]. ταὐτά φασι καὶ Φαίδωνα εἰπεῖν ἀναγνόντα τὸν περὶ Ψυχῆς. διὸ καλῶς ὃ Τίμων περὶ αὐτοῦ ἔφη (ἔν. 89 Ὑ7)" 

ὡς ἀνέπλαττε Πλάτων ὁ πεπλασμένα ϑαύματα εἰδώς. Παρμενίδῃ μὲν γὰρ καὶ ἐλϑεῖν εἰς λόγους τὸν τοῦ Πλάτωνος Σωκράτην μόλις ἡ ἡλικία συγχωρεῖ, οὐχ ὧς καὶ τοιούτους εἰπεῖν ἢ ἀκοῦσαι λόγους. τὸ δὲ πάντων σχετλιώτατον καὶ τὸ εἰπεῖν οὐδεμιᾶς κατεπειγούσης 

2 ἀλεξάμενον Α: σου. Ε΄ 17 καὶ 46]. Μοῖη 90 ΘΟ Βδ γα 46]. Ποϑ8] 28 ἀνέπλαττεν ὁ πλάτων πεπλασμένα Α ἀνέ- πλαττε πλάτων Ἐ: δος. Ναποκ ϑύματα Α: οοΥτ. 6 Ῥίον. 1. 8, 26 21 σχετλιώτερον Α: οοὐτ, Μας ἔοτῦ, τὸ καὶ εἰπεῖν 
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χρείας (Ρατιι. Ρ. 121) ὅτι παιδικὰ γεγόνοι τοῦ Παρμενί- 

δου Ζήνων ὃ πολίτης αὐτοῦ. ἀδύνατον δὲ χαὶ Φαῖδρον 

οὐ μόνον κατὰ Σωκράτην εἶναι, ἦ πού γε καὶ ἐρώμενον 
αὐτοῦ γεγονέναι. ἀλλὰ μὴν οὐ δύνανται Πάραλος καὶ 

δοθΞξάνϑιππος οἱ Περικλέους υἱοὶ [τελευτήσαντες τῷ λοιμῷ] 

Πρωταγόρᾳ διαλέγεσϑαι, ὅτε {τὸ δεύτερον ἐπεδήμησε 

ταῖς ᾿άϑήναις. οἵ... ἔτι πρότερον τελευτήσαντες {τῷ 

λοιμῷ». πολλὰ δ᾽ ἔστι καὶ ἄλλα λέγειν περὶ αὐτοῦ 

καὶ δεικνύναι ὡς ἔπλαττε τοὺς διαλόγους. 114. ὅτι 

ὃὲ καὶ δυσμενὴς ἦν πρὸς ἅπαντας. δῆλον καὶ ἐκ τῶν 
ἐν τῷ Ἴωνι ἐπιγραφομένῳ. ἐν ᾧ πρῶτον μὲν κακολογεῖ 

πάντας τοὺς ποιητάς (φ. 5834). ἔπειτα (ρ. 5414) χαὶ τοὺς 

ὑπὸ τοῦ δήμου προαγομένους. Φανοσϑένη τὸν ἄνδριον 

χκἀπολλόδωρον τὸν Κυξζικηνόν, ἔτι δὲ τὸν Κλαζομένιον 

Ἡρακλείδην. ἐν δὲ τῷ Μένωνι χαὶ τοὺς μεγίστους 
» παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις γενομένους ᾿Αριστείδην καὶ Θεμιστο- 

κλέα (ρ. 98... 944). [Μένωνα δὲ ἐπαινεῖ τὸν τοὺς Ἕλληνας 

προδόντα. ἐν δὲ τῷ Εὐθυδήμῳ (ΕὐϑύδημονΣ καὶ τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ Διονυσόδωρον προπηλακίζων καὶ καλῶν 

ὀψιμαϑεῖς ἔτι τε ἐριστὰς [ὀνομάζων] ὀνειδίζει αὐτοῖς καὶ 

τὴν ἐκ Χίου τῆς πατρίδος φυγήν (».211 οὐ, ἀφ᾽ ἧς ἐν Θου- 

φίοις κατωκίσϑησαν. ἐν δὲ τῷ περὶ ᾿ἀνδρείας (1,86Ἡ.»». 1τ96ὴ) 

2 οἵ Μδοτοῦ. 1, 1, ὅ “ἐγοϊίξιην αἀἱαϊοσινν Θοογαΐοβ Ναῦϊέα 
οτηι Τίηιαοο αἰδριιίαξίοηο σογιδιιηιῖ, χιο5 εοηείαξ δοάειι βαθοιῖο 
γοη, {μϊ886᾽, ἀλᾶθ Τίμαιον Ῥγο Φαῖδρον οοηϊ. ὙΥΊ αι; θᾶ Ηδθ- 
τοάϊουβ Αὐμθηδθὶ ϑαοίου (οἵ. δὰ Κ ρ. 215) οὖ ἀβ Τίπιδθο οὐ ἀδ 
Ῥμδθᾶτο αἰχιύ, σϑυθα ἸΏΒΌρΘυ οοΥγαρίδ (τ. 8) τϑυϊξαὶ πὸπ Ῥοξϑαῃῦ 
ἃ οὐ δύνανται οὐδὲ Ἐὶ ἴοι. τϑοῦθ ὄ ἴποῖαβϑ, 46], Καὶ 6 τὸ 
8δαα. Κα, αν ν» . 2180 ἴ οἵ πέμπτῳ ἔτει πρότερον (85, πιο 
αλιΐ. Μβοιοῦ, ἔτ οἵ πολλοῖς ἔτεσι πρότερον {. 8 τῷ λοιμῷ 
ἐσ στ. ὅ [00 ὑιδηβροϑαὶ 11 ἐπιγραφομένων Α: οὔτ. δ5 
18 Εὐϑύδημον 500]. Ὀ1, (χαὐτὸν) καὶ τὸν Νεϊῃ 19 Διονυ- 
σιόδωρον ἃ 20 ὀνομάζων οχ ὀνειδίξων οοττ. Δ, 46]. Καὶ 
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“Μελησίαν τὸν Θουκυδίδου τοῦ ἀντιπολιτευσαμένου Πε- 
ρικλεῖ καὶ “Πυσίμαχον τὸν ᾿4ριστείδου τοῦ δικαίου, τῆς 
τῶν πατέρων ἀρετῆς ἀναξίους εἶναι φάσκων. ἃ δὲ 
περὶ ᾿Δλκιβιάδου εἴρηκεν ἐν τῷ Συμποσίῳ οὐδ᾽ εἰς φῶς 
λέγεσϑαί ἐστιν ἄξιον, ἔν τε τῷ προτέρῳ τῶν εἰς αὐτὸν 

διαλόγων" ὃ γὰρ δεύτερος ὑπό τινων Ξενοφῶντος εἶναι 

λέγεται, ὡς καὶ ἡ ̓ Δλκυὼν “έοντος τοῦ ᾿Ζκαδημαικοῦ, 
ὥς φησι Νικίας ὃ Νικχαεύς. τὰ μὲν οὖν κατὰ ᾿Δλκι- 
βιάδου λεχϑέντα σιωπῶ" ὅτι δὲ τὸν ᾿“ϑηναίων δῆμον 

εἰκαῖον εἴρηκε κριτὴν [ἔτι τὲ πρόκωπον]. “ακεδαιμονίους 

ὃὲ ἐπαινῶν ἐπαινεῖ καὶ τοὺς πάντων Ἑλλήνων ἐχϑροὺς 

Πέρσας (. 12153.4). καὶ τὸν ἀδελφὸν δὲ τοῦ ᾿4λκιβιάδου 
Κλεινίαν μαινόμενόν τε ἀποφαίνει καὶ τοὺς υἱοὺς αὐὖ- 
τοῦ ἠλιϑίους (ρ. 1186) Μειδίαν τε ὀρτυγοκόπον (Ὁ. 130 4). 

καὶ τὸν τῶν᾿΄“ϑηναίων δῆμον εὐπρόσωπον μὲν εἶναι, δεῖν 

δ᾽ αὐτὸν ἀποδύσαντας ϑεωρεῖν (ρ. 132)" ὀφϑήσεται γάρ, 
φησί, περίβλεπτον ἀξίωμα περικείμενος κάλλους οὐκ 

ἀληϑινοῦ. 110. ἐν δὲ τῷ Κίμωνι οὐδὲ τῆς Θεμιστο- 
χλέους φείδεται κατηγορίας οὐδὲ τῆς ᾿4λκιβιάδου καὶ 

Ὁ Μυρωνίδου. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κίμωνος. καὶ ὃ 
Κρίτων δ᾽ αὐτοῦ (Κρίτωνος (Ὁ. 45 40), ἡ δὲ Πολιτεία 

( ν. 829.) καὶ Σοφοκλέους περιέχει καταδρομήν. ὁ δὲ 
Γοργίας οὐ μόνον ἀφ᾽ οὗ τὸ ἐπίγραμμα, ἀλλὰ καὶ 

᾿Δρχελάου τοῦ Μακεδονίας βασιλέως (τ. 4118). ὃν οὐ 

9. 10 δημονικαῖον Ἀ.: οοτγ. Μὰ8 10 Ι1πο]υ88. 468]. Ὀ1, οἵ, ν. 15 
135 Κλεινίαν Α]οἶκ: καὶ νικίαν ΑΒ ἀποκαλεῖ (ρτο ἀποφαίνει) 
Ἐ, αὐοᾶ ρῥταρϑίαι 13. 14 αὐτοῦ: ἴτηταο ῬαΥ1ο115 Π]10ο5 14 ὀρτυ- 
γοτρόφον ΡΊαῦ 10 ἀποδύντα ῬΡΊαξ 17 φησί. 6. ἴοτύ. Ηογοάϊουϑ, 
οοτΐθ ποη Ρ]αΐο 18 5.64. Ραΐϊεπῦ ΟοΥρίατα αϊθ]οστιτα πού 
(Ρ. 605 6) οὐ σοιτίρσαπῦ γ. 19 τῆς Περιμλέους (ρτο ΄4λπιβιάδου 
Ῥοτ) καὶ Μιλτιάδου (ρτο Μυρωνίδου (85) 18. 19 τῆς Περι- 
πλέους Ἐ 19 κακηγορίας Μοῖπ 21.22 ργο Δ Ὀ]]161 ΒΌΡΡΙ]. ὙΥΊ]δτα, 
πράτ ᾿πᾶϊστιδ, 866 ΗἩδτΟδΐοΟ ΟΔἸ τα ἤΠ]δίοτ 8 

Ἰ [-Ἱ 

[. 
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μόνον ἐπονείδιστον γένος ἔχειν, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ ἀπέκτεινε 

τὸν δεσπότην. οὗτος δ᾽ ἐστὶ Πλάτων. ὃν Σπεύσιππός 
φησι φίλτατον ὄντα [2ρχελάῳ] Φιλίππῳ τῆς βασιλείας 

αἴτιον γενέσϑαι. γράφει γοῦν Καρύστιος ὁ Περγαμη- 

νὸς ἐν τοῖς Ἰστορικοῖς Ὑπομνήμασιν οὕτως (ΗΟ ΤΥ 851)" 

Σπεύσιππος πυνϑανόμενος Φίλιππον βλασφημεῖν περὶ 

Πλάτωνος εἰς ἐπιστολὴν ἔγραψέ τι τοιοῦτον" ἡ... ὥσπερ 

ἀγνοοῦντας τοὺς ἀνθρώπους ὅτι καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς 

βασιλείας Φίλιππος διὰ Πλάτωνος ἔσχεν. Εὐφραῖον 

ἔ γὰρ ἀπέστειλε τὸν Ἰϑρείτην πρὸς Περδίκκαν Πλάτων, 

ὃς ἔπεισεν ἀπομερίσαι τινὰ χώραν Φιλίππῳ. διατρέφων 

δ᾽ ἐνταῦϑα δύναμιν, ὡς ἀπέϑανε Περδίκκας. ἐξ ἑτοίμου 

δυνάμεως ὑπαρχούσης ἐπέπεσε τοῖς πράγμασι. τοῦτο 

δ᾽ εἴπερ οὕτως ἀληϑείας ἔχει. ϑεὸς ἂν εἰδείη. ὃ δὲ 

καλὸς αὐτοῦ Πρωταγόρας πρὸς τῷ καταδρομὴν ἔχειν 

πολλῶν ποιητῶν καὶ σοφῶν ἀνδρῶν ἐχϑεατριξόμενον 

ἔχει καὶ τὸν Καλλίου βίον μᾶλλον τῶν Εὐπόλιδος Κο- 

λάχων. ἐν δὲ τῷ Μενεξένῳ οὐ μόνον Ἱππίας ὃ Ηλεῖος 

χλευάξεται. ἀλλὰ καὶ ὁ ἹΡαμνούσιος ᾿ Δντιφῶν καὶ ὃ μου- 

δοτσικὸς Πάμπρος (ρ. 2864). ἐπιλίποι δ᾽ ἄν μὲ ἡ ἡμέρα. εἶ 

πάντας ἐϑελήσαιμι ἐπελϑεῖν τοὺς χακῶς ἀκούσαντας ὑπὸ 

τοῦ σοφοῦ. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ᾿ἀντισϑένη ἐπαινῶ" καὶ γὰρ 

χαὶ οὗτος πολλοὺς εἰπὼν κακῶς οὐδ᾽ αὐτοῦ τοῦ Πλά- 

τῶνος ἀπέσχετο. ἀλλὰ καλέσας αὐτὸν φορτικῶς Σάϑωνα 
τὸν ταύτην ἔχοντα τὴν ἐπιγραφὴν διάλογον ἐξέδωκεν. 

116. Ἡγήσανδρος δὲ ὁ 4Δελφὸς ἐν τοῖς Ὑπομνήμασι 

2 Τονύ. ἐστὶν (ὃ) Πλάτων 8 ᾿Αρχελάῳ δαὺ ἀρ]οπᾶσπμι δαῦ 
Περδίκκῳ Βουθπμάατα 6588 ΟΟΙΪ. ΘοτηροῖΣ 14 εἴπερ υἱι]οβαπη, 
ξοντὺ. τοῦτο δὲ “πότερον 18 ΗΙρρὶδβ ἴθ ΜΘΊΘΧΘΗΟ ΠΟῸῚ τηθῖπο- 
ταῖαν 80 ἐπιλείποι ἃ ἐπιλίπῃ Ες: οοὐτ. ὨῚ 22 Τοτύ. τοῦ 
σοφοῦ {Πλάτωνος 
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περὶ τῆς πρὸς πάντας τοῦ Πλάτωνος κακοηϑείας λέγων 

γράφει καὶ ταῦτα (ΗΟ ΙΥ 412) μετὰ τὴν Σωκράτους 
Αι ΔΕ -Ν, » -" , 3 ΄ ᾿" 

τελευτὴν ἐπὶ πλεῖον τῶν συνήϑων ἀϑυμούντων ἔν τινι 

συνουσίᾳ Πλάτων συμπαρὼν λαβὼν τὸ ποτήριον παρε- 
. , ᾿ ἢ τὸ 3 ΄ ς δ ᾿ 8... ὧν - 5 α᾿ 
8 κάλει μὴ ἀϑυμεῖν αὐτούς. ὡς ἱκανὸς αὐτὸς εἴη ἡγεῖσθαι 

- - " , 2 , ΟΣ Ὁ 5 

τῆς σχολῆς. καὶ προέπιεν ᾿Δἡπολλοδώρῳ. καὶ ὃς εἶπεν 

ἥδιον ἂν παρὰ Σωχράτους τὴν τοῦ φαρμάχου κύλικα 

εἰλήφειν ἢ παρὰ σοῦ τὴν τοῦ οἴνου πρόποσιν. ἐδόκει 
. ΄ " 5 Ν ;" δε 5, 9 » 

γὰρ Πλάτων φϑονερὺς εἶναι καὶ κατὰ τὸ ἦϑος οὐδαμῶς 

0 εὐδοχιμεῖν. καὶ γὰρ ᾿Δρίστιππον πρὸς Διονύσιον ἀπο- 

δημήσαντα ἔσκωπτεν, αὐτὸς τρὶς εἰς Σικελίαν ἐχπλεύ- 
τ ᾿ Ἐν ρ , ΨΑΣΥ̓ δ᾽ » Η - σας ὥπαξ μὲν τῶν ῥυάχκων χάριν, ὅτε καὶ τῷ πρεσβυ- 

τέρῳ Ζ΄ιονυσίῳ συγγενόμενος ἐκινδύνευσεν, δὶς δὲ πρὸς 
Ε ἡ ΄ ΄ ᾽ ΄ , "“ 
τὸν νεώτερον Ζ]ιονύσιον. Αἰσχίνου τε πένητος ὄντος 

ὅ χαὶ μαϑητὴν ἕνα ἔχοντος Ξενοχράτην., τοῦτον πέερι- 

ἔσπασεν. καὶ Φαίδωνι δὲ τὴν τῆς δουλείας ἐφιστὰς 
δίχην ἐρωράϑη" καὶ τὸ καϑόλου πᾶσι τοῖς Σωκράτους 

" " Υ » Υ̓͂ , Ζ μαϑηταῖς ἐπεφύκει μητρυιᾶς ἔχων διάϑεσιν. διόπερ 

Σωκράτης οὐκ ἀηδῶς περὶ αὐτοῦ στοχαζόμενος ἐνύπνιον 

0 ἔφησεν ἑωρακέναι πλειόνων παρόντων. δοκεῖν γὰρ ἔφη 

τὸν Πλάτωνα κορώνην γενόμενον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν [μου] 

ἀναπηδήσαντα τὸ φαλακχρὸν [μου] κατασκαριφᾶν καὶ 

χρώζειν περιβλέπουσαν. δοκῶ οὖν σε, ὦ Πλάτων, πολλὰ 
κατὰ τῆς ἐμῆς ψεύσεσϑαι κεφαλῆς. ἦν δὲ ὃ Πλάτων 

5 πρὸς τῇ κακοηϑείᾳ καὶ φιλόδοξος. ὅστις ἔφησεν᾽ “ἔσχατον 

τὸν τῆς φιλοδοξίας χιτῶνα ἐν τῷ ϑανάτῳ αὐτῷ ἀπο- 
“ ΄ 

8 εἰλήφειν ῬΘϑθίτηθ, τϑαυϊγαγ ἐδεξάμην 18 συγγινόμενος 
Μεθ 1ὅ ραυϊοφκαὶ » τοῦτον 21.22 μου ἀυρίοχ ἃ εβρϊζο- 
ταδῖοτο δαάϊζαγη 28 χρώζειν ΘΟΌΥ: κρατεῖν Α, κράζειν ἴὰ0 
24 ψεύδεσθαι Α ψεύσασθαι ἘΠ: οοττ. ΟΜ 26 φιλοδοξίας 
Κι δόξης ΑῈ, οἵ, αὐα6 αὐἰξαϊογαπὺ Οδ5 οὖ ϑομπ 
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δυόμεϑα., ἐν διαϑήκαις, ἐν ἐκκομιδαῖς. ἐν τάφοις. ὥς 

φησι Διοσκουρίδης ἐν τοῖς ᾿ἀπομνημονεύμασιν (ἘῊ6 11 

1906). καὶ τὸ πόλιν δὲ ϑελῆσαι κτίσαι καὶ τὸ νομοϑετῆσαι 

τίς οὐ φήσει πάϑος εἶναι φιλοδοξίας; δῆλον δ᾽ ἐστὶ τοῦτο 

ὁ ἐξ ὧν ἐν τῷ Τιμαίῳ λέγει (᾿. 190)" ᾿πέπονθά τι πάϑος 

πρὸς τὴν πολιτείαν, ὥσπερ ἂν εἰ ζωγράφος ἐβούλετο 

τὰ ἑαυτοῦ ἔργα κινούμενα καὶ ἐνεργὰ ἰδεῖν, οὕτω κἀγὼ 

τοὺς πολίτας οὺς διαγράφω. 111. περὶ δὲ τῶν ἐν 

τοῖς διαλόγοις αὐτοῦ κεκλεμμένων τί ἂν καὶ λέγοι τις; 
ἡ μὲν γὰρ ψυχὴ ἡ διαπλαττομένη ἀϑάνατος ὑπ᾽ αὐτοῦ 

χαὶ κατὰ τὴν ἀπόλυσιν χωριζομένη τοῦ σώματος παρὰ 

προτέρῳ εἴρηται Ὁμήρῳ. οὗτος γὰρ εἶπεν ὡς ἡ τοῦ 
Πατρόκλου ψυχὴ (Π 8560) 

"Διδόσδε κατῆλϑεν 

ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦσ᾽ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην. 

εἰ δ᾽ οὖν χαὶ Πλάτωνος φήσειέν τις εἶναι τὸν λόγον, 
ἔ οὐχ ὁρῶ τίν᾽ ἐσχήκαμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ὠφέλειαν. ἐὰν γὰρ 

χαὶ συγχωρήσῃ τις μεϑίστασϑαι τὰς τῶν τετελευτηκό- 

τῶν ψυχὰς εἰς ἄλλας φύσεις ἢ πρὸς τὸν μετεωρότερον 

καὶ καϑαρώτερον ἀνέρχεσϑαι τόπον, ἅτε κουφότητος 

μετεχούσας, τί πλέον ἡμῖν; ὧν γὰρ μήτ᾽ ἀνάμνησίς 

ἐστιν οὗ ποτε ἦμεν μήτ᾽ αἴσϑησις. εἰ καὶ τὸ σύνολον 
ἦμεν, τίς χάρις ταύτης τῆς ἀϑανασίας; οἱ δὲ συντε- 

δοβϑέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ Νόμοι χαὶ τούτων ἔτι πρότερον ἣ 
Πολιτεία τί πεποιήκασιν; καίτοι γε ἔδει χαϑάπερ τὸν 

“υκοῦργον τοὺς “ακεδαιμονίους καὶ τὸν Σόλωνα τοὺς 

1 νϑῦῦῶ ἐν διαϑήκαις --- ἐν τάφοις νἱάεπίαῦ ἐσ δυο ρ]]ΟΥ6 
αἸοῦϊ ῬΙαθομϊοὶ ταὐθυρυθίδθιομθ ΒΌΡΘΥΘΒΒΘ ὅ Ἰοῃρθ 8118 Ρ]α- 
ἰοῃὶβ σοῦ 9. κεχλεμμένων Κ: λελεγμένων Α. οἵα. ΒΒ 12 προ- 
τέρῳ Κ: πρώτῳ ΑΒ 19 ἢ Υ!)δπι: καὶ ΔῈ 22 αἴσϑησις 
Ε: αἴσϑησις ἦι Α 



-Ὡ" 

“-᾿ 

νυν 

ΙΑ 128 

᾿4ϑηναίους καὶ τὸν Ζάλευκον τοὺς Θουρίους. καὶ αὐτόν 9 9) ν) 

εἴπερ ἦσαν χρήσιμοι, πεῖσαί τινας τῶν Ἑλλήνων αὐτοῖς 

χρήσασϑαι. νόμος γάρ ἐστιν. ὥς φησιν ᾿ἀριστοτέλης 
(πὲ. δᾶ ΑἸδσ. ρ. 14904 3). ᾿ λόγος ὡρισμένος καϑ' ὁμολο- 

γίαν κοινὴν πόλεως, μηνύων πῶς δεῖ πράττειν ἕκαστα." 

ὃ ὃὲ Πλάτων πῶς; οὐκ ἄτοπον τριῶν ᾿4ϑηναίων γενο- 0 
μένων νομοϑετῶν τῶν γε δὴ γνωριζομένων. Ζ4ράκοντος 

"] 3 - - ΄ " ΄ »" Χ » 
χαὶ αὐτοῦ τοῦ Πλάτωνος καὶ Σόλωνος. τῶν μὲν τοῖς 

΄ 2 ’ νι ΄ - Χ - ΤᾺ 
νόμοις ἐμμένειν τοὺς πολίτας. τῶν δὲ τοῦ Πλάτωνος 

χαὶ προσκαταγελᾶν; ὃ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῆς 

ΤΠΙΠολιτείας᾽" εἰ καὶ πασῶν εἴη αὕτη βελτίων. μὴ πείϑοι ον 
δ᾽ ἡμᾶς. τί πλέον; ἔοικεν οὖν ὁ Πλάτων οὐ τοῖς οὖσιν 
ΡῚ ΄ ͵ . ΄ 93 Α "Ὁ ο 2 3 - 

ἀνθοώποις γράψαι τοὺς νόμους. ἀλλὰ τοῖς ὑπ αὐτοῦ 

διαπλαττομένοις, ὥστε καὶ ξητεῖσϑαι τοὺς χρησομένους. 

ἐχρῆν οὖν ἃ πείσει λέγων ταῦτα καὶ γράφειν καὶ μὴ 

ταὐτὰ ποιεῖν τοῖς εὐχομένοις. ἀλλὰ τοῖς τῶν ἐνδεχο- 

μένων ἀντεχομένοις. 118. χωρὶς τοίνυν τούτων εἴ τις 

διεξίοι τοὺς Τιμαίους αὐτοῦ καὶ τοὺς Γοργίας, καὶ τοὺς 

ἄλλους δὲ τοὺς τοιούτους διαλόγους. ἐν οἷς καὶ περὶ 

τῶν ἐν τοῖς μαϑήμασι διεξέρχεται καὶ περὶ τῶν κατὰ 
φύσιν καὶ περὶ πλειόνων ἄλλων, οὐδ᾽ ὡς διὰ ταῦτα 

ϑαυμαστέος ἐστίν. ἔχει γάρ τις καὶ παρ᾽ ἑτέρων ταῦτα 

λαβεῖν ἢ βέλτιον λεχϑέντα ἢ μὴ χεῖρον. καὶ γὰρ Θεό- 

πομπος ὃ Χῖος ἐν τῷ κατὰ τῆς Πλάτωνος διατριβῆς 

(ἘΘΘῚ 325) ἱτοὺς πολλούς, φησί, τῶν διαλόγων αὐτοῦ 

ἀχρείους καὶ ψευδεῖς ἄν τις εὕροι" ἀλλοτρίους δὲ τοὺς 

6 πῶς οὐὖκ ἄτοπος ΔῈ: ὁοττ. Κα 7.8 Δράκοντος καὶ Σό- 
λώνος καὶ αὐτοῦ τοῦ Πλ. Μοῖΐπη 8. αὐτοῦ Πλάτωνος ΕῚ 11 εἴη 
Δοία: ἐστιν ΔῈ 15 οὖν ἃ πείσει Μίυ5: οὗ ἄπεισι Α οὖν οὗ 
εἶσι Ἐ λέγειν Ἐ 21 οὐδὲ διὰ ταῦτα Ἐὶ ἔοτί. γτοοῖα 246 αὐτοῦ 
πο δἀαϊάοταῦ Ἴ ΠΘΟΡΟΤΩΡΤ3 
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ἃ πλείους. ὄντας ἔκ τῶν ᾿Ζ4ριστίππου διατριβῶν. ἐνίους 

δὲ κἀκ τῶν ᾿Αντισϑένους. πολλοὺς δὲ κάκ τῶν Βούσω- 

νος τοῦ Ἡρακλεώτου. ἀλλὰ τὰ κατὰ τὸν ἄνθρωπον 

ἅπερ ἐπαγγέλλεται καὶ ἡμεῖς ζητοῦμεν ἐκ τῶν ἐκείνου 

λόγων, [ὅπερ] οὐχ εὑρίσκομεν, ἀλλὰ συμπόσια μὲν καὶ ὃ 

λόγους ὑπὲρ ἔρωτος εἰρημένους χαὶ μάλα ἀπρεπεῖς, 

οὺς καταφρονῶν τῶν ἀναγνωσομένων συνέϑηκεν, ὥσπερ 

καὶ οἵ πολλοὶ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ τυραννικοί τινες 
καὶ διάβολοι γενόμενοι. 119. Εὐφραῖος μὲν γὰρ παρὰ 

6 Περδίκκᾳ τῷ βασιλεῖ διατρίβων ἐν Μακεδονίᾳ οὐχ 

ἧττον αὐτοῦ [ἐβασίλευε] φαῦλος ὧν καὶ διάβολος [ὃς] 

οὕτω ψυχρῶς συνέταξε τὴν ἑταιρίαν τοῦ βασιλέως ὥστε 

οὐχ ἐξῆν τοῦ συσσιτίου μετασχεῖν, εἰ μή τις ἐπίσταιτο 

γεωμετρεῖν ἢ φιλοσοφεῖν. ὅϑεν Φιλίππου τὴν ἀρχὴν 

παραλαβόντος Παρμενίων αὐτὸν ἐν ϑρεῷ λαβὼν ἀπ- 

ἕχτεινεν. ὥς φησι Καρύστιος ἐν Ἱστοριχοῖς Ὑπομνή- 

μασι (6 ΙΥ͂ 8ὅ17). καὶ Κάλλιππος δ᾽ ὁ ᾿4ϑηναῖοξ, 

μαϑητὴς καὶ αὐτὸς Πλάτωνος, ἕταῖρος Ζίωνος καὶ 

ἔ συμιαϑητὴς γενόμενος καὶ συναποδημήσας αὐτῷ εἰς 

Συρακούσας, ὁρῶν ἤδη τὸν Ζίωνα ἐξιδιοποιούμενον τὴν 

μοναρχίαν ἀποκτείνας αὐτὸν καὶ αὐτὸς τυραννεῖν ἐπι- 
χειρήσας ἀπεσφάγη. Εὐαίων δ᾽ ὁ “αμψακηνός. ὥς 

φησιν Εὐρύπυλος καὶ ΖΦικαιοκλῆς ὃ Κνίδιος ἐνενη- 

κοστῷ καὶ πρώτῳ Ζιατριβῶν. ἔτι δὲ Δημοχάρης ὃ 
ῥήτωρ ἐν τῷ ὑπὲρ Σοφοχλέους πρὸς Φίλωνα (ἔτ. ἃ Ταῦ), 

δανείσας τῇ πατρίδι ἀργύριον ἐπὶ ἐνεχύρῳ τῇ ἀκρο- 

ὅ ὅπερ 46]. ΒΟΌΣ 9 διάβολοι γεγόνασι ἘΣ, ποπ βέχα οἰ, 
ἰδηύατα, 8564 οὔϊϑηι βθαύθηὐϊα ᾿πηρουξθοΐα εὔφρατος ΔῈ: ΘΟΥΤ. 
(δ5. 11 ἐβασίλευε οὐ ὅς 46]. Κ 12 ἑταίραν Α: σου. Εἰ 
99 ἐπεσφάγη ΑΕ: ΘΟΥΤ. Νδῦοκ Ἑϑαίων Ὅϊορ. 8,46: εὐάγων ΔΕ 
28.234 ἐν ἐνηχκοστῷ Α, ἐν εἰκοστῷ Μὰ 
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πόλει [καὶ] ἀφυστερησάσης τυραννεῖν ἐβουλεύετο. ἕως 

συνδραμόντες ἐπ᾽ αὐτὸν οἱ Παμψακηνοὶ καὶ τὰ χρήματα 

ἀποδόντες ἐξέβαλον. Τίμαιος δ᾽ ὁ Κυζικηνός, ὡς δδο9 

αὐτὸς Ζ ημοχάρης φησίν (..5), χρήματα καὶ σῖτον ἐπιδοὺς 

τοῖς πολίταις χαὶ διὰ ταῦτα πιστευϑεὶς εἶναι χρηστὸς 

παρὰ τοῖς Κυξικηνοῖς, μικρὸν ἐπισχὼν χρόνον ἐπέϑετο 

τῇ πολιτείᾳ δι’ ᾿Φριδαίου. χριϑεὶς δὲ καὶ ἁλοὺς καὶ 
ἀδοξήσας ἐν μὲν τῇ πόλει ἐπέμενε παλαιὸς καταγεγη- 

ραχώς, ἀτίμως δὲ καὶ ἀδόξως διαξῶν. τοιοῦτοι δ᾽ εἰσὶ 
) χαὶ νῦν τῶν ᾿Δκαδημαικῶν τινες, ἀνοσίως καὶ ἀδόξως 

βιοῦντες. χρημάτων γὰρ ἐξ ἀσεβείας καὶ παρὰ φύσιν 
χυριεύσαντες διὰ γοητείαν νῦν εἰσιν περίβλεπτοι" ὥσπερ 

χαὶ Χαίρων ὃ Πελληνεύς, ὃς οὐ μόνῳ Πλάτωνι ἐσχό-υ 

λακεν, ἀλλὰ καὶ Ξενοχράτει. καὶ οὗτος οὖν τῆς πα- 
τρίδος πιχρῶς τυραννήσας οὐ μόνον τοὺς ἀρίστους 

τῶν πολιτῶν ἐξήλασεν. ἀλλὰ καὶ τοῖς τούτων δούλοις 

τὰ χρήματα τῶν δεσποτῶν χαρισάμενος καὶ τὰς ἐχεί- 
νῶν γυναῖκας συνῴκισεν πρὸς γάμου κοινωνίαν, ταῦτ᾽ 
ὠφεληϑεὶς ἐκ τῆς καλῆς Πολιτείας καὶ τῶν παρανόμων 

0 Νύμων. 

120. διὸ καὶ Ἔφιππος ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν Ναυάγῳ 

Πλάτωνά τε αὐτὸν καὶ τῶν γνωρίμων τινὰς κεκωμῴ- ς 

δηχκεν ὡς καὶ ἐπ’ ἀργυρίῳ συκοφαντοῦντας, ἐμφαίνων 

ὅτι χαὶ πολυτελῶς ἠσκοῦντο καὶ ὅτι τῆς εὐμορφίας 
ὁ τῶν χαϑ'᾽ ἡμᾶς ἀσελγῶν πλείονα πρόνοιαν ἐποιοῦντο" 

λέγει δ᾽ οὕτως (1 251 Κ)᾽ 

ω" 

9. 

1 χαὶ ἀποστερήσας ἃ καὶ ἀφυστερήσας ἘΠ: ΟΟΥΥ. δ᾽ Ί]Δ πη 
8 Τιμόλαος Ῥῖοσ. 8,46 1.8 [καὶ ἀδοξήσας)] ὙΥΊ]Δα 8 πα- 
λαιὸς οσοτταρίατη, ἔοτύ. πλούσιος (0]]. ν. 11 8. 9 καὶ γεγη- 
ραχὼς ΔῈ; οοττ. Καὶ 21 Πᾶθο δχίγϑτιηδ, 80 ἴρ80 Αὔπθπδθο 
αἀϊοοῖο, Ῥοπίϊαπϊ οτϑίϊοπθσα οἰαυααπί 
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1260 Ἶ 18 

ἔπειτ᾽ ἀναστὰς εὔστοχος νεανίας 

τῶν ἐξ ᾿ἀκαδημίας τις ὑπὸ Πλάτωνα καὶ 

Βρυσωνοϑρασυμαχειοληψικερμάτων. 

πληγεὶς ἀνάγκῃ ληψολιγομίσϑῳ τέχνῃ 

4 ὅ συνών τις. οὐκ ἄσκεπτα δυνάμενος λέγειν. 

εὖ μὲν μαχαίρᾳ ξύστ᾽ ἔχων τριχώματα., 
εὖ δ᾽ ὑποχαϑιεὶς ἄτομα πώγωνος βάϑη. 

εὖ δ᾽ ἐν πεδίλῳ πόδα τιϑεὶς ὑπὸ ξυρὸν 

κνήμης ἱμάντων ἰσομέτροις ἑλίγμασιν, 

10 ὄγκῳ τε χλανίδος εὖ τεϑωρακισμένος, 
σχῆμ᾽ ἀξιόχρεων ἐπικαϑεὶς βαχτηρίᾳ. 
ἀλλότριον, οὐκ οἰχεῖον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 

8 ἔλεξεν" ᾿ἄνδρες τῆς ᾿4ϑηναίων χϑονός.᾽ 

μέχρι τούτων ἡμῖν πεπεραιώσϑω καὶ ἥδε ἡ συναγωγή, 

φίλτατε Τιμόκρατες. ἑξῆς δὲ ἐροῦμεν περὶ τῶν ἐπὶ 

τρυφῇ διαβοήτων γενομένων. 

[5 

5610 ἤάνϑρωπος εἶναί μοι Κυρηναῖος δοχεῖς. 
χατὰ τὸν ᾿4λέξιδος Τυνδάρεων (1 884 Κ). ἑταῖρε Τι- 

μόκρατες᾽ 
9 - Ν Ζ“ ΣΟῪ »" »" ρ, - κἀκεῖ γὰρ ἄν τις ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἕνα καλῇ. 

πάρεισιν ὀκχτωκαίδεκ᾽ ἄλλοι χαὶ δέκα 

1 ἐπεὶ καταστὰς Δ: οοὐτ. ΙΔοο 5 2. ὑποπλατωνικῶν ΝῊ ̓ἴδτα 
8 βρύσων ὁ ϑρασ. Α: οοΥν. Μοίῃ 4 λιψιγομισϑω Α΄: ΟΟΥ̓Γ. 
Ἠδιηβίθυῃ, βεᾷ ἀαθιῖο 1 ὑποκαϑιεῖσα τομα Α : οοΥΥ. 5.81] 8 πό- 
δα 8081: πολλα Α 8.9 ἴοτύ. ἐπισφύρων (γ6] περισφύρων) κνήμης 
ἱμάντων 414 πεπαιρεώσϑω Α: οοτΥ. Οδ5, οἵ, ΧΠῚ Ρ. 5888 

ΔΘΗΝΔΙΟΥ ἸᾺ ---ἸΒ 
18 ἄνθρωπε, Κυρηναῖος εἶναί μοι δοκεῖς ΑἸοχΙάθτη ΒΟΥ ΡΕΙ558 

οομ]. Η θυ 
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ἅρματα συνωρίδες {τε πεντεκαίδεκα" 

τούτοις δὲ δεῖ σε τἀπιτήδει᾽ ἐμβαλεῖν. 
5 ὥστ᾽ ἦν κράτιστον μηδὲ καλέσαι μηδένα. 

κἀμοὶ δ᾽ ἦν χράτιστον σιωπᾶν καὶ μὴ ἐπὶ τοσούτοις 
προειρημένοις ἕτερα προστιϑέναι" ἀλλ᾽ ἐπεὶ πάνυ λιπα- Ὁ 
ρῶς ἡμᾶς ἀπαιτεῖς καὶ τὸν περὶ τῶν ἐπὶ τρυφῇ δια- 
βοήτων γενομένων λόγον καὶ τῆς τούτων ἡδυπαϑείας.... 

2. ἡ γὰρ ἀπόλαυσις δήπου μετ᾽ ἐπιϑυμίας πρῶτον. 
ἔπειτα μεϑ᾽ ἡδονῆς. καίτοι Σοφοκλῆς γ᾽ ὃ ποιητής, τῶν 

ἀπολαυστικῶν [γε] εἷς ὥν, ἵνα μὴ κατηγορῇ τοῦ γήρως, 

εἰς σωφροσύνην ἔϑετο τὴν ἀσϑένειαν αὐτοῦ τὴν περὶ 
τὰς τῶν ἀφροδισίων ἀπολαύσεις, φήσας ἀσμένως ἀπηλ- 
λάχϑαι αὐτῶν ὥσπερ τινὸς δεσπότου (Ρ]δ᾽. τϑρ. 1 ». 329 ο). 

ἐγὼ δέ φημι καὶ τὴν τοῦ Πάριδος κρίσιν ὑπὸ τῶν ς 

παλαιοτέρων πεποιῆσϑαι ἡδονῆς πρὸς ἀρετὴν οὖσαν 
σύγχρισιν" προχριϑείσης γοῦν τῆς ᾿Ζφροδίτης, αὕτη δ᾽ 

ἐστὶν ἡ ἡδονή, πάντα συνεταράχϑη. καί μοι δοκεῖ καὶ 

ὃ χαλὺὸς ἡμῶν Ξενοφῶν τὸν περὶ τὸν Ἡρακλέα καὶ 
τὴν ᾿Ζρετὴν μῦϑον ἐντεῦϑεν πεπλακέναι (ταοτα. 23, 1). 

) χατὰ γὰρ τὸν Ἐμπεδοκλέα (ν. 405 50)" 

οὐδέ τις ἦν κείνοισιν ἄρης ϑεὸς οὐδὲ Κυδοιμὸς 

οὐδὲ Ζεὺς βασιλεὺς οὐδὲ Κρόνος οὐδὲ Ποσειδῶν. 

ἀλλὰ Κύπρις βασίλεια. 
τὴν οἵ γ᾽ εὐσεβέεσσιν ἀγάλμασιν ἵλάσκοντο 

; ὅ γραπτοῖς τε ζῴοισι μύροισί τε δαιδαλεόδμοις 

φι 

- 

ων 

] [οἹ 

1 συνωρέδες ἃ καὶ συνωρίδες ἘΠ: τε δά, Μυ5 ὅ ἴον. 
«ἔτι» ἕτερα 6 ἀπαιτεῖς, (ἀποδώσων καὶ τὸν Μεᾶνὶρ νἱχ τϑοΐθ, 
οὗ, Ῥχγδβῆ ΓΡ χχιν 364 9 εἶτα Ἐ οὐ Ἰοτησηθ ἃ 10 γε οτη. 
115. ὑαγθαΐα, οὐ ὑγαποοῦΐδ, 18 ἴον. ὥσπερ ζλυττῶντός» τι- 
γος, οἵ. Ῥ]αῦ 117 ἡ ἡδονὴ ΕΠ: ἡδονὴ Α 24 ἵλάσκονται Α: 
ΟΟΥΤ, ῬΟΥΡΏΥΥΪα85 ἀ6 αὐϑῦ. 2, 21 25 γραπτοῖς δὲ Αι: ΟΟΥΥ. 
ῬΟΥΡΕ 
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σμύρνης τ᾽ ἀκρήτου ϑυσίαις λιβάνου τε ϑυώδους. 

ξανϑῶν τὲ σπονδὰς μελίτων ῥίπτοντες ἐς οὖδας. 

καὶ Μένανδρος δ᾽ ἐν Κιϑαριστῇ περί τινος μουσι- 
κευομένου λέγων φησί (ἔν. 285 Κ)᾽ 

φιλόμουσον εἶν᾽ αὐτὸν πάνυ 
ἀκούσματ᾽ εἰς τρυφήν τε παιδεύεσϑ᾽ αἰεί. 

ὃ. καίτοι τινές φασι χατὰ φύσιν εἶναι τὴν ἡδονὴν 

ἐκ τοῦ πάντα ζῷα δεδουλῶσϑαι ταύτῃ, ὥσπερ οὐχὶ καὶ. 
δειλίας καὶ φόβου καὶ τῶν ἄλλων παϑημάτων χοινῶς 

μὲν ἐν ἅπασιν ὄντων, παρὰ δὲ τοῖς λογισμῷ χρωμένοις 

ἀποδοκιμαξζομένων. τὸ οὖν ἡδονὰς διώκειν προπετῶς 

λύπας ἐστὶ ϑηρεύειν. διόπερ Ὅμηρος ἐπονείδιστον 

βουλόμενος ποιῆσαι τὴν ἡδονὴν χαὶ τῶν ϑεῶν φησι 

τοὺς μεγίστους οὐδὲν ὑπὸ τῆς σφετέρας ὠφελεῖσθαι 

δυνάμεως, ἀλλὰ τὰ μέγιστα βλάπτεσθαι παρενεχϑέντας 

ὑπ᾽ αὐτῆς. ὅσα μὲν γὰρ ἀγρυπνῶν ὁ Ζεὺς ἐφρόντιξεν 
ὑπὲρ τῶν Τρώων, ταῦτ᾽ ἀπώλεσεν μεϑ᾽ ἡμέραν ὑφ 

ἡδονῆς κρατηϑείς. καὶ ὃ ὥρης ἀλκιμώτατος ὧν ὑπὸ 

τοῦ ἀσϑενεστάτου Ἡφαίστου συνεποδίσϑη καὶ ὦφλεν 

αἰσχύνην καὶ ξημίαν ἐκδοὺς ἑαυτὸν ἔρωσιν ἀλογίστοις. 

φησὶ γοῦν πρὸς τοὺς ϑεούξ, ὅτ᾽ ἦλθον αὐτὸν ϑεασό- 

μενοι δεδεμένον (8 339)" 

οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν. 

ὡς καὶ νῦν Ἥφαιστος ἐὼν βραδὺς εἷλεν ΄άρηα 

ὠκύτατόν περ ἐόντα ϑεῶν οἱ Ὄλυμπον ἔχουσι. 
χωλὸς ἐών, τέχνῃσι" τὸ καὶ ζωάγρι᾽ ὀφέλλει. 

“οὐδεὶς δὲ λέγει τὸν ᾿Δριστείδου βίον ἡδύν. ἀλλὰ τὸν 

Σμινδυρίδου τοῦ Συβαρίτου χαὶ τὸν Σαρδαναπάλλου. 

1 σμύρνοις τε Α: ΟΟΥΥ. ῬΟΥΡ 22. ξονϑῶν -- μελιττῶν ῬΟΥΙ͂Ρ 
ὅ εἶναι α 6 ἠκούσατ᾽ Κὶ, ἀκούομεν 1 18 προενεχϑὲν 
τας Α: οοὐτῇ. Μοίῃ 18 ον. καὶ ὁ Ἄρης {δ᾽ 
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καίτοι κατά γε τὴν δόξαν, φησὶν ἐν τῷ περὶ Ἡδονῆς 
Θεόφραστος (ἔτ. 84 Ὑ). οὐχ ὁμοίως λαμπρός ἐστιν ἀλλ᾽ 

οὐκ ἐτρύφησεν ὥσπερ ἐκεῖνοι. οὐδὲ τὸν ᾿“γησιλάου τοῦ 

““ακεδαιμονίων βασιλέως, ἀλλὰ μᾶλλον, εἰ ἔτυχεν, τὸν 

ὅ ᾿ἀνάνιος οὕτως ἀοράτου κατὰ δόξαν ὄντος. οὐδὲ τὸν 

τῶν ἡμιϑέων τῶν ἐπὶ Τροίας, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὸν 
νῦν. καὶ τοῦτ᾽ εἰκότως. ὃ μὲν γὰρ ἀκατάσκευος καὶ 
καϑάπερ ἀνεύρετος ἦν, οὔτ᾽ ἐπιμιξίας οὔσης οὔτε τῶν 

τεχνῶν διηκριβωμένων, ὃ δὲ πᾶσιν ἐξηρτυμένος πρὸς 

0 ῥᾳστώνην χαὶ πρὸς ἀπόλαυσιν καὶ πρὸς τὰς ἄλλας 

διαγωγάς. 

4, Πλάτων δ᾽ ἐν τῷ Φιλήβῳ φησίν (Ὁ. θ6 )" “ἡδονὴ 

μὲν γὰρ ἁπάντων ἀλαξονίστατον. ὡς δὲ λόγος, καὶ ἐν 
ταῖς ἡδοναῖς ταῖς περὶ τὰ ἀφροδίσια, αἱ δὴ μέγισται 

δοχοῦσιν εἶναι. καὶ τὸ ἐπιορκεῖν συγγνώμην εἴληφεν 

παρὰ ϑεῶν, ὥσπερ καϑάπερ παίδων τῶν ἡδονῶν {ζνοῦν» 

οὐδὲ τὸν ὀλίγιστον κεκτημένων. ἐν δὲ τῷ ὀγδόῳ τῆς 
Πολιτείας ὁ αὐτὸς Πλάτων πρότερος ὑπέδειξε τὸ ὑπὸ 

τῶν Ἐπικουρείων ϑρυλούμενον (οἴ, Ἐρίο. ἔν. 450 103. δ.41), 

0 ὅτι ἱτῶν ἐπιϑυμιῶν αἵ μέν εἰσι φυσικαὶ {καὶ ἀναγκαῖαι, 
αἱ δὲ φυσικαὶ μέν, οὐκ ἀναγκαῖαι δέ, αἱ δὲ οὔτε φυ- 

σικαὶ οὔτε ἀναγκαῖαι᾽, γράφων οὕτως (ρ. δ59)" ἄρ᾽ οὖν 
οὐχὶ ἡ τοῦ φαγεῖν μέχρις ὑγιείας καὶ εὐεξίας καὶ αὐτοῦ 
σίτου καὶ ὕψου ἀναγκαῖος ἂν εἴη; ἡ μέν γέ που τοῦ σίτου 

χατ᾽ ἀμφότερα ἀναγκαία, ἧ τε ὠφέλιμος ἧ τε παῦσαι 

Θι 

[5 

ὅ Απϑηΐῃτη Ἰδτη ορστδΡρ στα 1ηἰο]]οσιῦ ΒΟΥΡΕ κατὰ τὴν 
δόξαν Ἐ 6.1 τὸν νῦν Κ: τῶν νῦν Α, {τὸν τῶν νῦν Μοίη 
14 ἃ δὴ μέγιστα ΔῈ ἠ 16 ὡς ΡΙαῦ 16. 17 ἡδονῶν (ἡδομένων ἘΠ) 
οὐδὲ τὸν λογισμὸν ΑΕ 19 ἐπικουρίων Α 20. 21 50} 16- 
ὕπτη 6χ Ἰθιητηδῖθ ἃ (ὅτι τῶν ἡδονῶν αἱ μὲν φυσικαὶ καὶ ἀναγ- 
καῖαι, αἱ δὲ “τλ)δ, οἷ, Ὀϊορ. 10, 149 2ῦ ἤ τε ὠφέλιμος 
ἥτε 

ΑΤἸΗΕΝΑΕΤΞ 1Π|. Ω) 
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ξῶντας δυνατή; --- ναί.--- ἡ δὲ ὄψου, εἴ πῇ τινα ὠφέλειαν 

πρὸς εὐεξίαν παρέχεται; --- πάνυ μὲν οὖν. --- τί δαί; ἡ 
πέρα τούτων καὶ ἀλλοίων ἐδεσμάτων ἢ τοιούτων ἐπιϑυ- 

διομία, δυνατὴ δὲ κολαζομένη ἐκ νέων πολλῶν ἀπαλλάττε- 

σϑαι. καὶ βλαβερὰ μὲν σώματι, βλαβερὰ δὲ ψυχῆ πρός 
τε φρόνησιν καὶ πρὸς τὸ σωφρονεῖν, ἄρά γε ὀρθῶς οὐκ 

ἀναγχαία ἂν καλοῖτο; --- ὀρθότατα μὲν οὖν. 

ὅ. Ἡρακλείδης δ᾽ ὁ Ποντικὸς ἐν τῷ περὶ Ἡδονῆς 

τάδε λέγει" “οἵ τύραννοι καὶ οἵ βασιλεῖς πάντων ἀγαϑῶν 

ὄντες κύριοι καὶ πάντων εἰληφότες πεῖραν τὴν ἡδονὴν 

προκρίνουσιν, μεγαλοψυχοτέρας ποιούσης τῆς ἡδονῆς 

τὰς τῶν ἀνθρώπων φύσεις. ἅπαντες γοῦν οἵ τὴν ἧδο- 

νὴν τιμῶντες καὶ τρυφᾶν προῃρημένοι μεγαλόψυχοι 

καὶ μεγαλοπρεπεῖς εἰσιν, ὧς Πέρσαι καὶ Μῆδοι. μά- 

λιστα γὰρ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων τὴν ἡδονὴν οὗτοι 

καὶ τὸ τρυφᾶν τιμῶσιν, ἀνδρειότατοι καὶ μεγαλοψυχό- 

τατοι τῶν βαρβάρων ὄντες. ἐστὶ γὰρ τὸ μὲν ἥδεσθαι 

καὶ τὸ τρυφᾶν ἐλευϑέρων" ἀνίησι γὰρ τὰς ψυχὰς καὶ 

αὔξει" τὸ δὲ πονεῖν δούλων καὶ ταπεινῶν: διὸ καὶ 

συστέλλονται οὗτοι καὶ τὰς φύσεις. καὶ ἡ ̓ 4ϑηναίων 

πόλις, ἕως ἐτρύφα. μεγίστη τε ἦν καὶ μεγαλοψυχοτά- 

τους ἔτρεφεν ἄνδρας. ἁλουργῆ μὲν γὰρ ἠμπίσχοντο 

ἱμάτια, ποικίλους δ᾽ ὑπέδυνον χιτῶνας. χορύμβους δ᾽ 

ἀναδούμενοι τῶν τριχῶν χρυσοῦς τέττιγας περὶ τὸ μέτ- 

ὥπον καὶ τὰς κόρρας ἐφόρουν: ὀκλαδίας τε αὐτοῖς 

δίφρους ἔφερον οἱ παῖδες, ἵνα μὴ καϑίζοιεν ὡς ἔτυχεν. 

ὁ οὐκ ΡῬΙαῦ: καὶ αὶ 8 ἐν τῷ Μαβ: ἐκ τῶν αὶ 9 πάντων 
Κ: τῶν ΑΚ 16 πάντων (ρτο τῶν ἄλλων) Εἰ 10. 11 μεγα- 
λοψυχότεροι Α: σοοΥΥ. Εἰ 17 ἀνθρώπων (ρτο βαρβάρων) Εὶ 
20 καὶ (ἀμίδα τὰς) οἴχῃ. Ἐ 21 ἕως μὲν ἐτρύφα Εὶ 28 δὲ 
ἐνέδυνον Α6]. ν. ᾿. 4, 22 2ῦ κόρρας Βιτῦ: κόμας ΑΕ 
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χαὶ οὗτοι ἦσαν [οἱ τοιοῦτοι] οἵ τὴν ἐν Μαραϑῶνι 
΄ , } ΄ - 2 , ς ΄ 

νικήσαντες μαχὴν και μόνοι τὴν τῆς ᾿“σίας ἁπάσης 

δύναμιν χειρωσάμενοι. καὶ οἵ φρονιμώτατοι δέ, φησίν. 

καὶ μεγίστην δόξαν ἐπὶ σοφίᾳ ἔχοντες μέγιστον ἀγαϑὸν 

τὴν ἡδονὴν εἶναι νομίζουσιν. Σιμωνίδης μὲν οὑτωσὶ 

λέγων (ἔ:. τι Β᾿)᾽ 

τίς γὰρ ἁδονᾶς ἄτερ ϑνητῶν βίος ποϑεινὸς ἢ ποία 

. 0.2 

τυραννίς: 

τᾶς [δ᾽] ἄτερ οὐδὲ ϑεῶν ζηλωτὸς αἰών. 

Πίνδαρος {δὲ παραινῶν Ἱέρωνι τῷ Συρακοσίων 
ἄρχοντι (ἔτ. 126 Β΄)" 

μηδ᾽ ἀμαύρου, φησί, τέρψιν ἐν βίῳ" πολύ τοι 
φέριστον ἀνδρὶ τερπνὸς αἰών. 

καὶ Ὅμηρος δὲ τὴν εὐφροσύνην καὶ τὸ εὐφραίνεσϑαι 

5 τέλος φησὶν (ι 5) εἶναι χαριέστερον, ὅταν δαιτυμόνες 
μὲν ἀοιδοῦ ἀκουάξωνται, παρὰ δὲ πλήϑωσι τράπεξαι. 
τοὺς δὲ ϑεούς φησιν εἶναι ῥεῖα ξζώοντας (Ζ 138) --- τὸ δὲ 
ῥεῖα ἐστὶν ἀπόνως. ὥσπερ ἐνδεικνύμενος ὅτι μέγιστόν 

ἐστι τῶν κακῶν ἡ περὶ τὸ ζῆν ταλαιπωρία καὶ ὃ πόνος." 
0 6. διόπερ καὶ Μεγακλείδης (ΠΟ ΙΥ̓͂ 443) ἐπιτιμᾷ τοῖς 
μεθ Ὅμηρον χαὶ Ἡσίοδον ποιηταῖς ὅσοι περὶ Ἣρα- 
κλέους εἰρήχασιν ὧς στρατοπέδων ἡγεῖτο καὶ πόλεις 

ἤρει" ὃς μεϑ’ ἡδονῆς πλείστης τὸν μετ᾽ ἀνθρώπων 
βίον διετέλεσε, πλείστας μὲν γυναῖκας γήμας. ἐκ πλεί- 

στῶν δὲ λάϑρα παρϑένων παιδοποιησάμενος. εἴποι γὰρ 

ἄν τις πρὸς τοὺς οὐ ταῦτα παραδεχομένους" ᾿πόϑεν, ὦ 
οὗτοι, τὴν περὶ τὰς ἐδωδὼς αὐτῷ σπουδὴν ἀνατίϑετε, 

᾿- 

ων 

,Ἷ οἵ τοιοῦτοι ἅε], Κ, καὶ τοιοῦτοι ἦσαν οἵ τὴν ὙΥΊΙΆτα 
9 δ΄ ἀε], Κα [10 δὲ δα, Κα 18 φέρτιστον ΒΟΘΟΚ 1 χα- 
ριέστατον οἴη 26 οὐ οτα. Ε), ἔοτί. πρὸς τοὺς οὕτω ταῦτα 

9 Ἔ 

ᾳ 
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Ε ἢ πόϑεν παρῆλϑεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὸ τῆς λοιβαίας 

κύλικος μηδὲν ὑπολείπεσϑαι, εἰ μὴ τὰ περὶ τὰς ἡδονὰς 
ἐδοχίμαξεν, ἢ διὰ τί τὰ ϑερμὰ λουτρὰ τὰ φαινόμενα 
2 “ - , ς , ᾿ 5 ο ΄ μ᾽ Α ἐχ τῆς γῆς πάντες Ἡρακλέους φασὶν εἶναι ἵερά, ἢ διὰ 
τί τὰς μαλακὰς στρωμνὰς Ἡρακλέους κοίτας εἰώϑασι 

καλεῖν, εἰ κατεφρόνει τῶν ἡδέως ζώντων; τοῦτον οὖν, 
΄ δ , Ν Ζ Ε) - Ἷ φησίν, οἵ νέοι ποιηταὶ κατασχευάξουσιν ἐν λῃστοῦ σχή- 

ματι μόνον περιπορευόμενον, ξύλον ἔχοντα καὶ λεοντῆν 

καὶ τόξα: καὶ ταῦτα πλάσαι πρῶτον Στησίχορον τὸν 

διϑιμεραῖον. καὶ Ξάνϑος δ᾽ ὃ μελοποιός. πρεσβύτερος 

ὧν Στησιχόρου, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Στησίχορος μαρτυ- 

ρεῖ (ὦν. ὅ1 Β᾿). ὥς φησιν ὁ ΜΜεγακλείδης, οὐ ταύτην αὐτῷ 

περιτίϑησι τὴν στολήν, ἀλλὰ τὴν Ὁμηρικήν. πολλὰ δὲ 
τῶν Ξάνϑου παραπεποίηκεν ὃ Στησίχορος, ὥσπερ καὶ 

τὴν Ὀρέστειαν καλουμένην. ᾿ἀντισϑένης δὲ τὴν ἧδο- 
νὴν ἀγαϑὸν εἶναι φάσκων προσέϑηχεν τὴν ἀμεταμέλη- 

τον. ἴ. ὃ δὲ παρὰ τῷ Ὁμήρῳ Ὀδυσσεὺς ἡγεμὼν δοκεῖ 

γεγενῆσϑαι ᾿Επικούρῳ τῆς πολυϑρυλήτου ἡδονῆς. ὅσπερ 

φησίν (ι δ)" 

ν ὅ οὐ γὰρ ἔγωγέ τι φημὶ τέλος χαριέστερον εἶναι 

ἢ ὅταν εὐφροσύνη μὲν ἔχῃ κατὰ δῆμον ἅπαντα, 
δαιτυμόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκουάξωνται ἀοιδοῦ 
Φ’ [ν ΄ Ν Χ ΄, ͵ ἥμενοι ἑξείης. παρὰ δὲ πλήϑωσι τράπεζαι 

΄ὔ ΝῚ »Ὕ , 2 2 - 3 Υ 

σίτου καὶ Ἀρειῶν. μεϑυ δ΄ ἐκ κρητῆρος ἀφύσσωῶν 

10 οἰνοχόος παρέχῃσι καὶ ἐγχείη δεπάεσσιν. 

τοῦτό τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι. 
ὁ δὲ Μεγακλείδης φησὶ τὸν Ὀδυσσέα χαϑομιλοῦντα 

1. 2 Βᾶθο γαϊάθ οοπιρθηάϊδίδ ἔοτῦ. τῆς Ἡρακλείας χύ- 
λικος δ Τοντύ. ἩΗἩραχλείους 1 οἵ νεώτεροι ποιηταὶ Ἐὶ τϑοῦθ, 
ΟΡΐποῦ [10 ἅθ Χαηΐθο οἵ. Βοθοτὺ ΒΠὰ ἃ. 116 Ρ. 118 18 Δπ- 
ὑϊϑῦμθῃϊβ ὑδϑυϊ ομϊατη τγ8]6 πη θυ] οὐ: ' 
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τοῖς χαιροῖς ὑπὲρ τοῦ δοχεῖν ὁμοήϑη τοῖς Φαίαξιν 

εἶναι τὸ ἁβροδίαιτον αὐτῶν ἀσπάξεσϑαι, προπυϑόμενον ο 
τοῦ ᾿Ζ4λκίνου (' 548)" 

αἰεὶ δ᾽ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίϑαρίς τε χοροί τὲ 
εἵματά τ᾽ ἐξημοιβὰ λοετρά τε ϑερμὰ καὶ εὐναί. 

μόνως γὰρ οὕτως ὠήϑη ὧν ἤλπιζεν μὴ (ἂν» διαμαρ- 
τεῖν. τοιοῦτός ἐστιν καὶ ὃ παραινῶν ᾿Αμφιλόχῳ τῷ 

παιδί (ΡΙηᾶ. ἔτ. 45 ΒΌ)" 

ὦ τέκνον. 
ποντίου ϑηρὸς πετραίου χρωτὶ μάλιστα νόον 

προσφέρων πάσαις πολίεσσιν ὁμίλει" 

τῷ παρεόντι δ᾽ ἐπαινήσαις ἕκὼν 
5 ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖα φρόνει. 4 

ὁμοίως φησὶν χαὶ Σοφοκλῆς ἐν ᾿Ιφιγενείᾳ (ἔτ. 280 Ν)" 
νόει πρὸς ἀνδρί, σῶμα πουλύπους ὅπως 

πέτρᾳ. τραπέσϑαι γνησίου φρονήματος. 
καὶ ὃ Θέογνις (ν. 21 2)" 

πουλύπου ὀργὴν ἴσχε πολυπλόκου. 

εἰσὶ δ᾽ οἵ φασι ταύτης εἶναι τῆς γνώμης τὸν Ὅμηρον. 
προτάττοντα τοῦ σπουδαίου βίου πολλάκις τὸν καϑ᾽ 

ἡδονήν, λέγοντα (4 1)" 

οἱ δὲ ϑεοὶ πὰρ Ζηνὶ καϑήμενοι ἠγορόωντο 

χουσέῳ ἐν δαπέδῳ. μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη 

νέχταρ ἐφῳνοχόει, τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι 6 

δειδέχατ᾽ ἀλλήλους. 

καὶ ὃ Μενέλαος δὲ παρ᾽ αὐτῷ φησιν (δ 118)" 

1 τοὺς καιροὺς ΑΕ): οοΥΥ. Καὶ ὁμοιοήϑης Δ οΥ8815 αὖ νἱ- 
ἀρίαν Ἰἰῤέοτῖϑ 0, οχέγθιηδ, Πἰὐξοτα ς δα ᾶϊία, ἃ τηᾶππα τοῦ, ὁμοή 
ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 3 ἘΞ (1. 6. ὁμοήϑης γ6 1] ὁμοήϑη) 6 ἂν δά. Κα 12 τὸ 
παρεὸν δ᾽ ἐπαινήσας Εὶ 16 νοεν ἃ, νοῦν δεῖ ῬΟΥΒ χρῶμα 
Βεοισὶς πολύπους 18 πολύπου ΑΞ πουλυπλόκον Α: 
ΟΟΥΤ. Εἰ 
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ΞΘ Ψ, ς ΄ 

οὐδὲ κὲν ἡμέας 
ΡΩ ' 2 Ἵ 

ἄλλο διέκρινεν φιλξοντέ τὲ τερπομένω τε. 

καί (ι 169)" 

ἥμεϑα δαινύμενοι χρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέϑυ ἡδύ. 

διόπερ καὶ Ὀδυσσεὺς τρυφὴν καὶ λαγνείαν τέλος τοῦ δ᾽ 

βίου παρὰ τῷ ᾿Δλκινόω τίϑεται. 

8, διαβόητοι δὲ ἐπὶ τρυφῇ ἐγένοντο πρῶτοι πάν- 
ἔτων ἀνθρώπων ΤΈΡΣΑΙ, ὧν καὶ οἱ βασιλεῖς ἐχείμαξον 

μὲν ἐν Σούσοις. ἐθέριξον δὲ ἐν ᾿Εχβατάνοις. κληϑῆναι 

δὲ τὰ Σοῦσά φησιν ᾿ἀριστόβουλος καὶ Χάρης (θ6ετ. 
Ἀπ. ΑἹ. ΝΜ. ρ. 99. 1160) διὰ τὴν ὡραιότητα τοῦ τόπου᾽ σοῦ- 

σον γὰρ εἶναι τῇ Ἑλλήνων φωνῇ τὸ κρίνον. ἐν Περσε- 

πόλει δὲ διατρίβουσι {τὸν φϑινόπωρον καὶ ἐν Βαβυλῶνι 

τὸ λεῖπον τοῦ ἐνιαυτοῦ μέρος. καὶ οἵ Πάρϑων δὲ βα- 
σιλεῖς ἐαρίζουσι μὲν ἐν Ῥάγαις. χειμάξουσι δὲ ἐν Βα- 

διάβυλῶνι. ....... τὸ λεῖπον τοῦ ἐνιαυτοῦ. καὶ τὸ παρᾶς 

σημον δὲ ὃ ἐπετίϑεντο τῇ κεφαλῇ οἱ τῶν Περσῶν 

βασιλεῖς οὐδ᾽ αὐτὸ ἠρνεῖτο τὴν τῆς ἡδυπαϑείας ἀπό- ἢ 

λαυσιν. ἱκατεσκευάζετο γάρ. ὥς φησι Δ ίνων ([ἨΘ 1198). 1 

ἐχ σμύρνης καὶ τοῦ καλουμένου λαβύξου. εὐῶδες δ᾽ 

ἐστὶν ἡ λάβυξος καὶ πολυτιμότερον τῆς σμύρνης. ὁπότε 

δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ἅρματος χατίοι. φησί, βασιλεύς. οὔτε, 

καϑήλλετο ὀλίγου ὄντος ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ ὕψους οὔτε 

διὰ χειρῶν ἐρειδόμενος, ἀλλ᾽ αἰεὶ αὐτῷ χρυσοῦς δίφρος 
Ὁ ἐτίϑετο χαὶ τούτῳ ἐπιβαίνων κατήει" καὶ ὁ βασιλέως 

διφροφόρος εἰς τοῦτο εἵπετο. ἱφυλάσσουσί τε αὐτὸν 

χαὶ τριακόσιαι γυναῖκες, ὡς ἱστορεῖ ὃ Κυμαῖος Ἧρα- 

2 τὲ Ῥυϊὰβ οἴ. : 844, Τὶ 18 τὸ δα. Κι, φϑινοπώρου Εὶ 
14 οὗ 160 τὸ λοιπὸν ς 14 μέρος οτὰ. Εἰ, οἵ, τ. 10 10 ἐν 
᾿ἹἙκατομπύλῳ δὲ διάγουσι ἴδ᾽. 50}Ρ}!]. ὅδβ 20 εὐώδης ἃ 
Θοῦ. τ 21 πολυτιμοτέρα ἘΪ, οροἴθγαμι οἵ. Ηδδβ. 8. κίδαρις 
21 τριακόσιαι ζέἕξήκοντα» Μεὶπ 001]. ΧΙΠ Ρ. 557 Ὁ 
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κλείδης ἐν α' Περσικῶν (ἨΘ 198). αὗται δὲ τὰς μὲν ἡμέρας κοιμῶνται, ἵνα νυχτὸς ἐγρηγορῶσι, τῆς δὲ νυχτὸς ἄδουσαι καὶ ψάλλουσαι διατελοῦσι λύχνων καιο- 
μένων" χρῆται δὲ αὐταῖς καὶ παλλακίσιν ὁ βασιλεὺς ἐστον διὰ τῆς τῶν μηλοφόρων αὐλῆς. ἦσαν δὲ οὗτοι - ὃ ΄ Ζ Α -" , ΄ ο Πέ, ᾽ν - 
τῶν θορυφόρων [καὶ] τῷ γένει πάντες ἔρσαι, ἐπὶ τῶν στυράκων μῆλα χρυσᾶ ἔχοντες, χίλιοι τὸν ἀριϑμόν, ἀριστίνδην ἐχλεγόμενοι ἐκ τῶν μυρίων Περσῶν τῶν 2 ΄ὔ , ᾿ ΄ " - ΄ 
“θανάτων καλουμένων. καὶ διήει διὰ τῆς τούτων 
αὐλῆς πεζὸς ὑποτιϑεμένων ψιλοταπίδων “Σαρδιανῶν, 
ἐφ᾽ ὧν οὐδεὶς ἄλλος ἐπέβαινεν ἢ βασιλεύς. ὅτε δὲ εἰ 
» 9 9 9 τὴν ἐσχάτην αὐλὴν ἔλϑοι, ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ ἅρμα, 

ἐνίοτε ὃὲ καὶ ἐφ᾽ ἵππον" πεζὸς δὲ οὐδέποτε ἑωράϑη ἔξω τῶν βασιλείων. εἰ δὲ ἐπὶ ϑήραν ἐξίοι, καὶ αἴ ΄ ΙΒ ΄ ς Χ ΄ ΕΞ ΞΟ, ἐ παλλακίδες αὐτῷ συνεξήεσαν. ὃ δὲ ϑρόνος ἐφ᾽ ᾧ ἐχρη- 
μάτιξεν καϑήμενος χρυσοῦς ἦν, ὃν περιειστήκεσαν τέσ- 
σάθες κιονίσκοι λιϑοκόλλητοι χρυσοῖ, ἐφ᾽ ὧν διετέτατο 

Θ 

ἱμάτιον ποικίλον πορφυροῦν. 9. Κλέαρχος δὲ ὃ Σιο. ἃ λεὺς ἐν τετάρτῳ Βίων (ΗΘ 1 304) προειπὼν περὶ τῆς “Μήδων τρυφῆς καὶ ὅτι διὰ ταύτην πολλοὺς εὐνουχίσαιεν τῶν περικτιόνων, ἐπιφέρει καὶ τὴν παρὰ Μήδων γενέσϑαι 
Πέρσαις μηλοφορίαν μὴ μόνων ὧν ἔπαθον τιμωρίαν, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν δορυφορούντων τρυφῆς εἰς ὅσον ἦλθον ἀνανδρίας ὑπόμνημα. δύναται γάρ, ὡς ἔοικεν, ἦ παράκαιρος ἅμα καὶ μάταιος αὐτῶν περὶ τὸν βίον τρυφὴ καὶ τοὺς ταῖς λόγχαις παϑωπλισμένους ἀγύρτας ἀποφαίνειν. καὶ προελϑὼν δὲ γράφει" 'τοῖς γοῦν πο- 6 

4 πολλάκις ΑἸ: ΘΟΥΤ. Μοίη ὅ Πίἰεαθατα ποί. ΠΟΥ 60 καὶ 46], Πα. 8 ἀριστήδην Α: οοττ. Ε 9 ἀσιανάτων Α: Θοττ, Εἰ 18 ἐφ’ ἵππον ΑΕ; οοὐς, Καὶ 16 περιιστήκεσαν Α περιειστή- χεισαν Ἐ 21 παρὰ Μήδων, «]1ϊοΥ Ῥϑι110 δπίδ Ἠοτδοϊᾷ 5 22 μόνον Μυ8 21 βαα οἵ, ρ. δ298 
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ρίσασί τι αὐτῷ ἡδὺ βρῶμα διδοὺς ὧϑλα τοῦ πορισϑέν- 
τος οὐχ ἑτέραις ἡδύνων ταῦτα τιμαῖς παρετίϑει, πολὺ 

δὲ μᾶλλον αὐτὸς ἀπολαύειν αὐτῶν. νοῦν (οὐκδ' ἔχων" 

τοῦτο μὲν γάρ ἐστιν ὃ λεγόμενος. οἶμαι. [καὶ] Διὸς 

ἅμα καὶ βασιλέως ἐγκέφαλος. Χάρης δ᾽ ὁ Μιτυλη- 

ναῖος ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν περὶ ᾿Δ4λέξανδρον Ἱστοριῶν 
(βου. ἢ. Α1. Μ. Ρ. 1117) “εἰς τοῦτο, φησίν. ἧκον τρυφῆς οἵ 

τῶν Περσῶν βασιλεῖς ὥστε ἔχεσϑαι τῆς βασιλικῆς κλί- 

νῆης ὑπὲρ κεφαλῆς οἴκημά τι πεντάκλινον, ἐν ᾧ χρυσίου 

Ε πεντακισχίλια διὰ παντὸς ἔκειτο τάλαντα. καὶ τοῦτο 

ἐχαλεῖτο προσκεφάλαιον βασιλικόν. χαὶ πρὸς ποδῶν 

ἕτερον οἴκημα τρίκλινον. οὗ τάλαντα τρισχίλια ἔκειτο 

ἀργυρίου, καὶ προσηγορεύετο βασιλικὸν ὑποπόδιον. ἦν 

δ᾽ ἐν τῷ κοιτῶνι καὶ λιϑοκόλλητος ἄμπελος χρυσῆ 

ὑπὲρ τῆς χλίνης (τὴν δ᾽ ἄμπελον ταύτην ᾿ἀμύντας 1 

φησὶν ἐν τοῖς Σταϑμοῖς (. 186 Νὴ) καὶ βότρυας ἔχειν ἔκ 

τῶν πολυτελεστάτων ψήφων συντεϑειμένους) οὐ μακράν 

τὲ ταύτης ἀνακεῖσθαι κρατῆρα χρυσοῦν Θεοδώρου τοῦ 

διδιΣαμίου ποίημα. ᾿4γαϑοκλῆς δ᾽ ἐν τρίτῳ περὶ Κυξίχου 

(ΗΘ ΙΥ͂ 2389) ἐν Πέρσαις φησὶν εἶναι καὶ {τὸ χρυσοῦν 
καλούμενον ὕδωρ. εἶναι δὲ τοῦτο λιβάδας ἑβδομήκοντα, 
καὶ μηδένα πίνειν ἀπ᾽’ αὐτοῦ ἢ μόνον βασιλέα καὶ τὸν 

πρεσβύτατον αὐτοῦ τῶν παίδων: τῶν δ᾽ ἄλλων ἐάν 

τις πίῃ, ϑάνατος ἡ ζημία. 10. Ξενοφῶν δὲ ἐν ὀγδόῳ 

“Παιδείας (8, 15) ᾿ ἐχρῶντο. φησίν. ἔτι τότε τῇ ἐκ Περσῶν 

1 ἄϑλον δίδοσθαι ἘΞ (οταίϊομπα. ΟὈ]]α 8) 2. 8. γευθδ σοΥ- 
γυρίῶ 519. ἰοτηρίανι οὐχ ἑτέροις ἡδύνειν ταῦτα τιμαῖς προετί- 
ἅδετο 8 οὐκ δαα. 6 ». δ29ἃ 4 καὶ οτη. Ρ. 829 9. ζοτί. 
πρὸς κεφαλῆς [10 ἔκειντο ΑἘΣ: οοὐτ. ΠῚ, οὗ ν. 15. 14 ἐν τῷ 
Ἐ: ἐν τι τῶι Α, ἴοτῦ. ἔν τε τῷ, οὗ, ν. 11. 18 20 παρὰ Πέρ- 
σαις Εἰ τὸ ααἀά. Καὶ 
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παιδείᾳ καὶ τῇ Μήδων στολῇ καὶ ἁβρότητι. νῦν δὲ 
τὴν μὲν ἐκ Περσῶν καρτερίαν περιορῶσιν ἀποσβεννυ- 
μένην. τὴν δὲ τῶν Μήδων μαλακίαν διασῴζξονται. 

σαφηνίσαι δὲ βούλομαι καὶ τὴν ϑρύψιν αὐτῶν. ἐκεί- 
νοις γὰρ πρῶτον μὲν οὐκέτι τὰς εὐνὰς μόνον ἀρκεῖ 

μαλακῶς ὑποστόρνυσϑαι, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τῶν κλινῶν 

τοὺς πόδας ἐπὶ ταπίδων τιϑέασιν, ὕπως μὴ ἀντερείδῃ 
τὸ δάπεδον, ἀλλ᾽ ὑπείκωσιν αἵ τάπιδες. καὶ μὴν τὰ 
πεττόμενα ἐπὶ τράπεξαν ὅσα τε πρότερον εὕρητο οὐδὲν 
αὐτῶν ἀφήρηται ἄλλα τε καινὰ αἰεὶ ἐπιμηχανῶνται. 

χαὶ ὄψα γε ὡσαύτως" καὶ γὰρ καινοποιητὰς ἀμφοτέρων 

τούτων κέκτηνται. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ χειμῶνι οὐ μόνον 

κεφαλὴν καὶ σῶμα καὶ πόδας αὐτοῖς ἀρκεῖ ἐσκεπάσϑαι., 

ἀλλὰ καὶ περὶ ἄκραις ταῖς χερσὶν χειρῖδας δασείας καὶ 
δαχτυλήϑρας ἔχουσιν. ἔν γε μὴν τῷ ϑέρει οὐκ ἀρκοῦ- 

σιν αὐτοῖς οὔϑ᾽ αἱ τῶν δένδρων οὔϑ᾽ αἱ τῶν πετρῶν 

σκιαί, ἀλλ᾽ ἐν ταύταις ἑτέρας σκιάδας ἄνϑρωποι μηχα- 
νώμενοι αὐτοῖς παρεστᾶσι.᾽ κἀν τοῖς ἑξῆς δέ φησι περὶ 
αὐτῶν οὑτωσί (19) 'νῦν δὲ στρώματα πλείω ἔχουσιν 
ἐπὶ τῶν ἵππων ἢ ἐπὶ τῶν εὐνῶν᾽ οὐ γὰρ τῆς ἱππείας 
οὕτως ὡς τοῦ μαλακῶς καϑῆσϑαι ἐπιμέλονται. καὶ (20) 

τοὺς ϑυρωροὺς δὲ καὶ τοὺς σιτοποιοὺς καὶ τοὺς ὀψο- 

ποιοὺς καὶ οἰνοχόους καὶ παρατιϑέντας καὶ ἀναιροῦν- 
τὰς καὶ κατακοιμίζοντας καὶ ἀνιστάντας καὶ τοὺς κο- 

σμητὰς οἱ ὑποχρίουσί τε χαὶ ἐντρίβουσιν αὐτοὺς καὶ 
τἄλλα ῥυϑμίξουσιν .... .ἢ 

11, ΛΥΔΟΙ ὃ εἰς τοσοῦτον ἦλϑον τρυφῆς ὡς καὶ 
πρῶτοι γυναῖκας εὐνουχίσαι, ὡς ἱστορεῖ Ξάνϑος ὃ 

“υδὸς ἢ ὃ τὰς εἰς αὐτὸν ἀναφερομένας ἱστορίας συγ- 

, 18 αὐτοὺς Α 17 σκιὰς (ργτο σκιάδας) Χοπ, αἰγυμηαὰθ 
γιάοίαν ἀρ] πάσχα 29 ὁ εἰς αὐτὸν τὰς Α: οοττΥ. ΜοΙΠ 
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8 γεγραφὼς -- Ζιονύσιος δ᾽ ὃ Σκυτοβραχίων, ὡς ΄49- 

τέμων φησὶν ὃ Κασανδρεὺς ἐν τῶ περὶ Συναγωγῆς 

Βιβλίων ((ἨσΊΝ 842), ἀγνοῶν ὅτι Ἔφορος ὃ συγγρα- 

φεὺς μνημονεύει αὐτοῦ (10. 1 262) ὡς παλαιοτέρου 

ὄντος καὶ Ἡροδότῳ τὰς ἀφορμὰς δεδωκότος --- ὃ δ᾽ 
οὖν Ξάνϑος ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν “υδιακῶν (Ρ. 89) 
᾿ἀδραμύτην φησὶ τὸν Πυδῶν βασιλέα πρῶτον γυναῖχας 

εὐνουχίσαντα χρῆσϑαι αὐταῖς ἀντὶ ἀνδρῶν εὐνούχων. 

Κλέαρχος δ᾽ ἐν τῇ τετάρτῃ περὶ Βίων (ἴν. ΠΙ 808) 
““υδοί, φησί, διὰ τρυφὴν παραδείσους κατασκχευασά- 

μένοι καὶ ἀνηλίους αὐτοὺς ποιήσαντες ἐσκιατροφοῦντο, 

τρυφερώτερον ἡγησάμενοι τὸ μηδ᾽ ὅλως αὐτοῖς ἐπιπί- 

ἔσπτειν τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς. καὶ [τέλος] πόρρω προ- 

ἄγοντες ὕβρεως τὰς τῶν ἄλλων γυναῖκας καὶ παρϑένους 

εἰς τὸν τόπον τὸν διὰ τὴν πρᾶξιν ᾿Ζγνεῶνα κληϑέντα 

συνάγοντες ὕβριζον. καὶ τέλος τὰς ψυχὰς ἀποϑηλυν- 

ϑέντες ἠλλάξαντο τὸν τῶν γυναικῶν βίον, διόπερ καὶ 

γυναῖκα τύραννον ὁ βίος εὕρετο αὐτοῖς μίαν τῶν ὑβρι- 

σϑεισῶν Ὀμφάλην' ἥτις πρώτη κατῆρξε μὲν τῆς εἰς 

“υδοὺς πρεπούσης τιμωρίας. τὸ γὰρ ὑπὸ γυναικὸς 

διὐἄρχεσϑαι ὑβοιζομένους σημεῖόν ἐστι βίας. οὖσα οὖν 

καὶ αὐτὴ ἀκόλαστος καὶ ἀμυνομένη τὰς γενομένας αὐτῇ 

πρότερον ὕβρεις τοῖς ἐν τῇ πόλει δούλοις τὰς τῶν 

δεσποτῶν παρϑένους ἐξέδωκεν ἐν ᾧ τόπῳ πρὸς ἐκείνων 

1 [ουὐῦ. δ᾽ (ἐστὶν ὁ, ἀαὺ 5ῖ9 οοτίθ ᾿πἰθ]]οσθημᾶσπ {0 ἀν- 
δραμύτην Α: 6017. δ5, οἵ, ὅύθρῃ. Β. Ρ. 27,ὅ Μ; ϑυϊᾶ, 5. Ξἰάν-- 
ὅος ἐν δὲ τῷ β΄ ἱστορεῖ ὡς πρῶτος Γύγης ὁ Λυδῶν βασιλεὺς 
γυναῖκας εὐνούχισεν, ὕπως αὐταῖς χρῷῶτο ἀεὶ νεαζούσαις τὸν 
“Μυδῶν Ἰζ: τῶν Λυδῶν Α 11 ἀνηλίους Κ: κηπαίους ΑΕ 
12 ὅλως αὐτοῖς Μοίῃ: αὐτοῖς ὕλως ΑΕ 18 τέλος 46]. Καὶ, οὗ, ν. 16 
14 τῶν ἄλλων οογγαρύσμῃι 1ὅ προθβϑβϑυίαα σἱἀθίαν ᾿φγκῶνα 
(νυ. 1ταΐτα Ρ. 5108) 1. 6. αΌΣΪ ΤΌ]16γ 65 ΔΙΏΡΙΘΧΙ βαπῦ 19 μὲν 
οι. Τὰ 21 κακίας (ρ10 βίας) Ατγπῃο]αὺ 
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ὑβρίσϑη" εἰς τοῦτον οὖν συναϑροίσασα μετ’ ἀνάγκης 
συγκατέκλινε τοῖς δούλοις τὰς δεσποίνας. ὅϑεν οἵ “υδοὶ 
τὸ πικρὸν τῆς πράξεως ὑποχοριξόμενοι τὸν τόπον κα- 
λοῦσιν [γυναικῶν ἀγῶνα] Γλυκὺν ἀγκῶνα. οὐ μόνον 
δὲ “υδῶν γυναῖκες ἄφετοι οὖσαι, τοῖς ἐντυχοῦσιν, ἀλλὰ 
καὶ “οχρῶν τῶν ᾿Επιξεφυρίων, ἔτι δὲ τῶν περὶ Κύπρον 
καὶ πάντων ἁπλῶς τῶν ἑταιρισμῷ τὰς ἑαυτῶν κόρας 
ἀφοσιούντων, παλαιᾶς τινος ὕβρεως ἔοικεν εἶναι πρὸς 
ἀλήϑειαν ὑπόμνημα καὶ τιμωρίας. πρὸς ἣν εἷς τῶν 
Δυδῶν εὐγενὴς ἀνὴρ ὁρμήσας καὶ τῇ παρ᾽ αὐτοῖς Μέ. 
δου βασιλείᾳ βαρυνϑείς, τοῦ μὲν Μίδου ὑπ᾽ ἀνανδρίας 
καὶ τρυφῆς [καὶ] ἐν πορφύρᾳ κειμένου καὶ ταῖς γυναιξὶν 
ἐν τοῖς ἱστοῖς συνταλασιουργοῦντος, Ὀμφάλης δὲ πάν- 
τας τοὺ: συγκατακλιϑέντας αὑτῇ ξενοχτονούσης, ἀμφο- 
τέρους ἐχόλασε, τὸν μὲν ὑπὸ ἀπαιδευσίας κεκωφημένον 
τῶν ὥτων ἐξελκύσας, ὃς διὰ τὴν τοῦ φρονεῖν ἔνδειαν 
τοῦ πάντων ἀναισϑητοτάτου ξῴου τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχε" 
πὴν δὲ....:.ὕ.: ᾿ 12, πρῶτοι δὲ “υδοὶ καὶ τὴν χαρύχην 
ἐξεῦρον, περὶ ἧς τῆς σκευασίας οἵ τὰ Ὀψαρτυτικὰ συν- 
ϑέντες εἰρήκασιν, Γλαῦκός τε ὃ “οπρὺς καὶ Μέϑαι- 
χος καὶ Ζιονύσιος Ἡρακλεῖδαί τε δύο γένος Συρα- 
κόσιοι καὶ ἴ4γις καὶ Ἐπαίνετος καὶ Διονύσιος ἔτι 
τε Πγήσιππος καὶ ᾿Ἐρασίστρατος καὶ Εὐθύδημος 
καὶ Κρίτων, πρὸς τούτοις δὲ Στέφανος, ᾿“ρχύτας, 
[4κέστιος] ᾿Ακεσίας, ΖΦιοκλῆς, Φιλιστέων. τοσού. 

2 συγκατέχλεισε α Ε': ΘοΟΥΥ, ὙΥ ΠΔΤὰ 4 νδυῖδιη ἸΘοΟύ ΟΠ τα α6], ὅοιῃν 8 ἔοικεν ΔηδοΟ]α  Πυτη 9 τιμωρία Α ἘΠ: οοΥν. ς 11 ὑπ᾽ ἀνδρείας Α: οοττ. Εὶ 12 καὶ οπι. Εἰ, ἔοτνῦ. ἀεὶ 11 αἰσϑητοτάτου Α: οοτΥ. ἢ 18 τὴν δὲ δ4α. Ε΄, οι. ἃ κα- ρύκκην ΑἸ, 864 τροΐβ καρύκην ἘΪ τηρ' 20 ἀθ ποὺ οοὐαϊορο οἵ, Βοποθηθιηδηη ὅθ ἸΟΧΙΘΟΡΎΘΡὮΐ8. Ρ. 99566 22 [καὶ Διο- νύσιος] Καὶ 20 ᾿Δκέστιος ἀ6]. Καὶ 
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τους γὰρ οἶδα γράψαντας Ὀψαρτυτικά. καὶ κάνδαυλον 

ἃ δέ τινὰ ἔλεγον οἱ “υδοί, οὐχ ἕνα ἀλλὰ τρεῖς" οὕτως 

ἑἐξήσκηντο πρὸς τὰς ἡδυπαϑείας. γίνεσϑαι δ᾽ αὐτόν 

φησιν ὃ Ταραντῖνος Ἡγήσιππος ἐξ ἑφϑοῦ κρέως καὶ 

κνηστοῦ ἄρτου καὶ Φρυγίου τυροῦ ἀνήϑου τε καὶ ξω- ὅ 

μοῦ πίονος. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ ΄4λεξις ἐν Παννυ- 

χίδι ἢ ̓ Ερίϑοις" μάγειρος δ᾽ ἐστὶν ὃ προσδιαλεγόμενος 

(Ι 860 ΚΕ): 

ὅτι δέ σοι παρὰ τοῦτο κάνδαυλόν τινὰ 

παραϑήσομεν. Β. χκάνδαυλον; οὐκ ἐδήδοχα 10: 

«χάνδαυλονν οὐδ᾽ ἀκήκο᾽ οὐδεπώποτε. 

«Α΄. ϑαυμαστὸν ἐμὸν εὕρημα" πάνυ πολὺν δ᾽ ἐγὼ 

6. ὅ ἐὰν παραϑῶ σοι. προσκατέδει τοὺς δακτύλους 

αὐτῷ γε χαίρων. ἔρια μὲν ποιήσομεν -- 

Β. ἄνϑρωπε. ποίει λευκὰ καὶ βλέπεις... 18 

«4. ἐπὰν ἀπὸ τῶν χοινῶν ταρίχους ἰχϑύων. 

κρεῶν, βατανίων εὐθέως .... 

10 δίτυρον παραϑήσεις, ὠὸν ἐπιτετμημένον, 

πῦον. μέλιτος ὀξύβαφον. ἀποταγηνιῶ 

τυροῦ τροφάλια χλωρὰ Κυϑνίου παρατεμὼν 20 

βοτρύδιόν τι. χόριον, ἐν ποτηρίῳ 
γλυκύν" τὸ τοιοῦτον γὰρ ἀεί πῶς μέρος 

Ε 18 ἐπιπαίξεται. κεφαλὴ δὲ δείπνου γίνεται. 

Β. ἄνϑρωπ᾽ ἐπίπαιξε" μόνον [ἀλλ᾽] ἀπαλλάγηϑίέ μου 
ἐννν χανδαύλους λέγων καὶ χόρια καὶ 2ὅ 
βατάνια πᾶσαν... .. τὴν ἡδονήν. 

9 ἔτι δέ Μυβ, προσέτι δέ Μοὶ 11 κάνδαυλον δα. Μεῖπ 
οὐδέποτε Α: οοτΥ. Ιᾶο008 18 προσκατεδεῖ (-εδῆ ΕἾ Α ΕΣ): ΘοΥγ. 
Μυβ (-ἐδὴγ 14 σαυτῶ Α: οοὐΥ. θ0Ο0Γ 18 βλέπ᾽ εἰς ὮΙ, βοὰ 
οὐ πᾶθο οὖ αὐδ6 βθουῃίῃῦ οτημΐα ΟὈΒΟΌΓΘ 21 χορέιον Α 
24. ἀλλ᾽ 46]. ὅὧᾶαΒ 8 (τοὺς σοὺς δὲν κανδαύλους ΒΌΡΡΙ. ΒΟῸΣ 
20 πᾶσαν (ἀφανιεῖς) ΤΟΥ 
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μνημονεύει τοῦ κανδαύλου καὶ Φιλήμων ἐν Παρεισ- 

ἰόντι οὕτως (1 498 Κ)᾽ 

τοὺς ἐν τῇ πόλει 
μάρτυρας ἔχω γὰρ ὅτι μόνος φύσκην ποιῶ. 

δ χάνδαυλον, ὠά, ϑρῖον ἐνστενω. τί... 

τούτων διάπτωμ᾽ ἐγένετ᾽ ἢ ἁμάρτημα τί; 

καὶ Νικόστρατος ἐν Μαγείρῳ (Ὁ. 234)" 

ὃς μέλανα ποιεῖν ζωμὸν οὐκ ἠπίστατο. 

ϑρῖον δὲ καὶ κάνδαυλον. 
10 χαὶ Μένανδρος Τροφωνίῳ (ἔν. 462 Κ)᾽ 

᾿Ιωνικὸς πλούταξ᾽ ὑποστάσεις ποιῶν. 

χκάνδαυλον, ὑποβινητιῶντα βρώματα. 

χαὶ εἰς τοὺς πολέμους δὲ ἐξιόντες οἵ “υδοὶ παρατάτ- 

τονται μετὰ συρίγγων καὶ αὐλῶν, ὥς φησιν Ἡρόδοτος 
16 (1, 17). καὶ “ακχκεδαιμόνιοι δὲ μετ᾽ αὐλῶν ἐξορμῶσιν 

ἐπὶ τοὺς πολέμους. καϑάπερ Κρῆτες μετὰ λύρας. 

15. Ἡρακλεέδης δ᾽ ὃ Κυμαῖος ὃ τὰ Περσικὰ συγγρά- 

ψας ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις Παρασκευαστικοῖς (Ἐ Ἢ 6 197) 

εἰπὼν ὡς ὃ ἐν τῇ λιβανοφόρῳ χώρᾳ βασιλεὺς αὐτόνομός 
20 τέ ἐστι χαὶ οὐδενὸς ὑπήκοος. γράφει καὶ ταῦτα᾿ "οὗτος 

δ᾽ ὑπερβάλλει τῇ τρυφῇ καὶ ῥαϑυμίᾳ. διατρίβει τὲ 

γὰρ αἰεὶ ἐν τοῖς βασιλείοις ἐν τρυφῇ καὶ δαπάνῃ τὸν 

βίον διάγων καὶ πράττει οὐδὲ ἕν πρᾶγμα (αὐτὸςΣ οὐδὲ 

πολλοῖς πλησιάζει. ἀλλὰ δικαστὰς [αὐτὸς] ἀποδεικνύει" 

26 χαὶ ἐάν τις αὐτοὺς ἡγῆται μὴ δικαίως δεδικακέναι, ἔστι 

ϑυρὶς ἐν τῷ ὑψηλοτάτῳ τῶν βασιλείων καὶ αὕτη ἁλύσει 

. 1.2 παριόντι Ἀ: ΟΟΥΥ. ὅν ὅ ὠαϑριον Α, ἴοτῦ. φόϑριον, 
ἴσια ἐντέχνως ΚοοΚ τί ζγὰρν Μοίπ, ἐοτῦ. τέ (τοι 11 ὑπό- 
στάσις ποιῶν Α, οἵ, ΤΥ νΡ. 1828 18586α οὗ, ΧΙΝ τ. 6214 
22 τοῖς βαλανείοις Ἐ 28 αὐτὸς 6 ν. 24 ὅσο γούγαχιῦ ὙΥΊ]Δτα. 
24 «τοῖς» πολλοῖς Μοΐῃ δικαστὰς αὐτοῖς ϑοῃν 20 αὐτὴ 
ΑΔ: οοτ, ϑ'ομ τ 

17 
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[: 

δέδεται. ὁ οὖν ἡγούμενος ἀδίκως δεδικάσϑαι ἐπιλαμ- 
βάνεται τῆς ἁλύσεως καὶ ἕλκει τὴν ϑυρίδα, χαὶ ὃ βα- 

σιλεὺς ἐπειδὰν αἴσϑηται εἰσκαλεῖ καὶ αὐτὸς δικάζει. 

καὶ ἐὰν φαίνωνται οἵ δικασταὶ ἀδίκως δικάσαντες. ἀπο- 

ϑνησκουσιν" ἐὰν δὲ δικαίως. ὁ χινήσας τὴν ϑυρίδα 

ἀπόλλυται. τὰ δ᾽ ἀναλώματα λέγεται τῆς ἡμέρας εἰς 

τὸν βασιλέα καὶ τὰς περὶ αὐτὸν γυναῖκας καὶ φίλους 

γίνεσϑαι τάλαντα πεντεκαίδεκα Βαβυλώνια. 

14. παρὰ δὲ ΤΎΡΡΗΝΟΙΣ ἐχτόπως τρυφήσασιν στο- 
ρεῖ Τίμαιος ἐν τῇ α΄ (ΗΘΊῚ 196) ὅτε αἱ ϑεράπαιναι 

γυμναὶ τοῖς ἀνδράσι διακονοῦνται. Θεόπομπος δὲ ἐν 

τῇ τεσσαρακοστῇ τρίτῃ τῶν ἱστοριῶν (Ὁ. 315) χαὶ νόμον 

εἶναί φησιν παρὰ τοῖς Τυρρηνοῖς κοινὰς ὑπάρχειν τὰς 

γυναΐκας᾽ ταύτας δ᾽ ἐπιμελεῖσϑαι σφόδρα τῶν σωμά- 

τῶν καὶ γυμνάξεσϑαι πολλάκις καὶ μετ᾽ ἀνδρῶν. ἐνίοτε 
δὲ καὶ πρὸς ἑαυτάς" οὐ γὰρ αἰσχρὸν εἶναι αὐταῖς φαί, 
νεσϑαι τ ρϑτς δειπνεῖν δὲ αὐτὰς οὐ παρὰ τοῖς ἀν- 

δράσι τοῖς ἑαυτῶν. ἀλλὰ παρ᾽ οἷς ἂν τύχωσι τῶν παρ- 

όντων. καὶ προπίνουσιν οἷς ἂν βουληϑῶσιν. εἶναι 

δὲ καὶ πιεῖν δεινὰς καὶ τὰς ὄψεις πάνυ καλάς. τρέφειν 3 

δὲ τοὺς Τυρρηνοὺς πάντα τὰ γινόμενα παιδία. οὐκ 

εἰδότας ὅτου πατρός ἐστιν ἕκαστον. ζῶσι δὲ καὶ οὗτοι 

τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ϑρεψαμένοις. πότους τὰ πολλὰ 

ποιούμενοι καὶ πλησιάξοντες ταῖς γυναιξὶν ἁπάσαις. ᾿ 

οὐδὲν δ᾽ αἰσχρόν ἐστι Τυρρηνοῖς οὐ μόνον αὐτοὺς ἐν 5. 
τῷ μέσῳ τι ποιοῦντας, ἀλλ᾽ οὐδὲ πάσχοντας... .. ἐπι- 

χώριον γὰρ καὶ τοῦτο παρ᾽ αὐτοῖς ἐστι. καὶ τοσούτου 
δέουσιν αἰσχρὸν ὑπολαμβάνειν ὥστε καὶ λέγουσιν, ὅταν 

1 ἐουὶ. ἐνδέδεται 18 οὖ 19 οἷς ἐὰν αἰταδίααα ΑΕ 
18. 19 τύχωσι, καὶ τῶν παρόντων προπίνουσιν ΠΟΥ 28 ταῖς 
ϑρεψαμέναις Ἐὶ 20 φαίνεσϑαι Ξ0Ρ0]. Μὺβ 
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ὁ μὲν δεσπότης τῆς οἰκίας ἀφροδισιάξηται. ξητῇ δέ τις αὐτόν, ὅτι πάσχει τὸ καὶ τό, προσαγορεύοντες αἰσχρῶς τὸ πρᾶγμα. ἐπειδὰν δὲ συνουσιάξωσι καϑ' ἑταιρίας ἢ χατὰ συγγενείας, ποιοῦσιν οὕτως" πρῶτον μὲν ὅταν παύσωνται πένοντες χαὶ μέλλωσι καϑεύδειν, εἰσάγουσι παρ᾽ αὐτοὺς οἱ διάχονοι τῶν λύχνων ἔτι καιομένων ὁτὲ μὲν ἑταίρας. ὁτὲ δὲ παῖδας πώνυ καλούς. ὃτὲ δὲ καὶ γυναῖκας: ὅτων δὲ τούτων ἀπολαύσωσιν. αὖϑις [αὐτοῖς] νεανίσκους ἀχμάξοντας, οἱ πλησιάξουσιν αὐτοὶ ἐχείνοις. ἀφροδισιάξουσιν δὲ καὶ ποιοῦνται τὰς συνου- σίας ὁτὲ μὲν δρῶντες ἀλλήλους, ὡς δὲ τὰ πολλὰ χα- λύβας περιβάλλοντες περὶ τὰς κλίνας. αἱ πεπλεγμέναι «μέν» εἰσιν ἐκ ῥάβδων, ἐπιβέβληται δ᾽ ἄνωϑεν ἱμάτια. καὶ πλησιάξουσι μὲν σφόδρα καὶ ταῖς γυναιξί, πολὺδ18 μέντοι γε (μᾶλλονΣ χαίρουσι συνόντες τοῖς παισὶ καὶ τοῖς μειρακίοις. χαὶ γὰρ γένονται παρ᾽ αὐτοῖς πάνυ χαλοὶ τὰς ὄψεις, ἅτε τρυφερῶς διαιτώμενοι καὶ λεαι. νύμενοι τὰ σώματα. πάντες δὲ οἵ πρὸς ἑσπέραν οἰκοῦν- τες βάρβαροι πιττοῦντωι καὶ ξυροῦνται τὰ σώματα" καὶ παρά γε τοῖς Τυρρηνοῖς ἐργαστήρια κατεσχεύασται πολλὰ καὶ τεχνῖται τούτου τοῦ πράγματός εἰσιν, ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν οἵ κουρεῖς. παρ᾽ οὺς ὅταν εἰσέλϑωσιν, παρ- ἔχουσιν ἑαυτοὺς πώντα τρόπον, οὐϑὲν αἰσχυνόμενοι τοὺς ὁρῶντας οὐδὲ τοὺς παριόντας. χθῶνται δὲ τούτῳ τῷ νόμῳ πολλοὶ καὶ τῶν Ἑλλήνων [καὶ] τῶν τὴν Ἰταλίαν 

2 προσαγορεύσαντες Α: ὁοατ. Κα 8 ἕταιρείας Α 9 αὖ- τοῖς 46], Τὶ αὐτοὶ Κὶ: αὐτοῖς (1. αὐτοὶ ᾽κεέίγοις) 18 μὲν 
64, Καὶ περιβέβληται Α: σοτγ. Μρίῃ 16 μᾶλλον Ὠοο Ἰοοο Δα, Κὶ μορὲ πολὺ Μεΐῃ, γε δὰξ ἀρ] οπάατη ααξ Ῥοϑὺ πολύ ἰγβῃ9- ῬΟΠθπάστη γίἤρξων 24 [οτί, τοὺς παρόντας οὐδὲ τοὺς παρ- ὄντας 26 καὶ 46]. ϑρῃπ 20 μεσαππίων ΑἘ 
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ὑπὸ δὲ τῆς τρυφῆς οἵ Τυρρηνοί, ὡς 'άλκιμος ἱστορεῖ 

(ΒῊ 6 ΤΥ 296), πρὸς αὐλὸν καὶ μάττουσιν καὶ πυκτεύουσι 
καὶ μαστιγοῦσιν. 

15. διαβόητοι δ᾽ εἰσὶν ἐπὶ τρυφῇ καὶ αἵ τῶν Σικε- 

λῶν τράπεζαι. οἵτινες καὶ τὴν παρ᾽ αὐτοῖς ϑάλατταν 

λέγουσιν εἶναι γλυκεῖαν, χαίροντες τοῖς ἐξ αὐτῆς γινο- 

μένοις ἐδέσμασιν. ὥς φησι Κλέαρχος ἐν πέμπτῳ Βίων 

(ΔΘ Π 8017). περὶ δὲ ΣΥΒΑΡΙΤΩΝ τί δεῖ καὶ λέγειν; 

παρ᾽ οἷς πρώτοις εἰσήχϑησαν εἰς τὰ βαλανεῖα λουτρο- 

χόοι καὶ παραχύται πεπεδημένοι, τοῦ μὴ ϑᾶττον ἰέναι 

καὶ ὅπως μὴ σπεύδοντες κατακαίωσι τοὺς λουομένους. 

πρῶτοι δὲ Συβαρῖται καὶ τὰς ποιούσας ψόφον τέχνας 

οὐχ ἐῶσιν ἐπιδημεῖν τῇ πόλει, οἷον χαλκέων καὶ τεκτό- 

νῶν καὶ τῶν ὁμοίων. ὅπως αὐτοῖς πανταχόϑεν ἀϑόρυβοι 

ὦσιν οἱ ὕπνοι" οὐκ ἐξῆν δ᾽ οὐδ᾽ ἀλεκτρυόνα ἐν τῇ 

πόλει τρέφεσϑαι. ἱστορεῖ δὲ περὶ αὐτῶν Τίμαιος 
((ΘῚ 305) ὅτι ἀνὴρ Συβαρίτης εἰς ἀγρόν ποτε πορευ- 

όμενος ἔφη ἰδὼν τοὺς ἐργάτας σκάπτοντας αὐτὸς ῥῆγμα 

λαβεῖν: πρὸς ὃν ἀποχρίνασϑαί τινα τῶν ἀκουσάντων 

«αὐτὸς δὲ σοῦ διηγουμένου ἀκούων πεπονεκέναι τὴν 

πλευράν. ἐν Κρότωνι δὲ σκάπτοντί τινι τὴν τῶν 

ἀϑλούντων κόνιν ἐπιστάντες τινὲς Συβαριτῶν ἐθϑαύ- 

μαξον λέγοντες. εἰ τηλικαύτην ἔχοντες πόλιν οἰχέτας 

μὴ κέχτηνται τοὺς σχάψοντας ἑαυτοῖς τὴν παλαίστραν. 

19 Τοτὺ. μόνοι δὲ 12.118 τὰς ψοφούσας τέχνας ἐξώρισαν τῆς 
πόλεως Ἐ ϑα, ν. 1ὅ Ἰοιηπια οοαϊοϊβ: τοῦτο (]. τούτου) καὶ 
᾿Δλκίφρων μέμνηται ἐν τῶι πε(ρὶ) παλαιᾶς τρυφῆς καὶ τῶν 
ἄλλων σχεδὸν ἁπάντων. ΑἸοΐρῃτο ἔογίαββθ ρῃ]οβορμυβ Ναρηθ5 
(οἵ. δ14), οαϊὰβ ἀθ σϑύθγατη Ἰαχα οραβ ᾿ποθυύασταη βᾶπ6 δῦ αὐγαμι 
Ὁ Αὔμθπμδθο δχριϊαύαμι ἂμ οχ Αὐμθηδοὶ οορ 5 οοπιρ!] αὕτη ΔΙ 
οαῦας 20 πεπονεκέναι ΑΕἸ ((ΌΪ πεπωκέναι Βαρθυβοσ. ψνε), απὸ 
βουναπᾶστη οὐοὺ (οὗ, ρ. 5800). πεπόνηχα Νδποκ, 564. οοπἕαβ 
οτϑῦϊο γϑού οατὰ ΟὈ]]ααδ, οὗ. ΧΙ μ᾿. 801 6 
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ἄλλος δὲ Συβαρίτης παραγενόμενος εἰς “ακεδαίμονα 6 

καὶ κληϑεὶς εἰς φιδίτιον. ἐπὶ τῶν ξύλων κατακείμενος 

καὶ δειπνῶν μετ᾽ αὐτῶν. πρότερον μὲν ἔφη καταπε- 

πλῆχϑαι τὴν τῶν Ζακεδαιμονίων πυνϑανόμενος ἀν- 

δ δρείαν. νῦν δὲ ϑεασάμενος νομίξειν μηδὲν τῶν ἄλλων 
αὐτοὺς διαφέρειν. καὶ γὰρ τὸν ἀνανδρότατον μᾶλλον 

ἂν ἐλέσϑαι ἀποθανεῖν ἢ τοιοῦτον βίον ξῶντα καρτερεῖν. 

10. ἔϑος δὲ παρ᾽ αὐτοῖς καὶ τοὺς παῖδας μέχρι τῆς 

τῶν ἐφήβων ἡλικίας ἁλουργίδας τε φορεῖν καὶ πλοκα- 

0 μῖδας ἀναδεδεμένους χρυσοφορεῖν. ἐπιχωριάξειν δὲ παρ᾽ 
αὐτοῖς διὰ τὴν τρυφὴν ἀνθρωπάρια μικρὰ καὶ τοὺς 

δκοπαίους. ὥς φησιν ὃ Τίμαιος (οι. ΕΗ 6). τοὺς χα- ἢ 

λουμένους παρά τισι στίλπωνας καὶ κυνάρια Μελιταῖα, 

ἅπερ αὐτοῖς καὶ ἕπεσϑαι εἰς τὰ γυμνάσια. πρὸς οὺς 
ὅ χαὶ τοὺς ὁμοίους τούτοις Μασσανάσσης ὁ τῶν Μαυρου- 

σίων βασιλεὺς ἀπεχρίνατο. ὥς φησι Πτολεμαῖος ἐν 

ὀγδόῳ Ὑπομνημάτων (ἘῊ Ὁ ΠΠ188), ζητοῦσιν συνωνεῖσϑαι 
πιϑήκους" ἱπαρ᾽ ὑμῖν, ὦ οὗτοι, αἵ γυναῖκες οὐ τίκτουσιν 
παιδία: παιδίοις γὰρ ἔχαιρεν ὃ Μασσανάσσης καὶ εἶχεν 

20 παρ᾽ αὑτῷ τρεφόμενα τῶν υἱῶν (πολλοὶ δὲ ἦσαν) τὰδι9 

τέκνα καὶ τῶν ϑυγατέρων ὁμοίως. καὶ πάντα ταῦτα αὐτὺς 
ἔτρεφεν μέχρι τριῶν ἐτῶν᾽ μεϑ᾽ ἃ ἀπέπεμπε πρὸς τοὺς 
γεγεννηκότας, παραγινομένων ἄλλων. τὰ δ᾽ αὐτὰ ἔφη 
χαὶ Εὔβουλος ὃ κωμικὸς ἐν Χάρισιν οὕτως (1 208 Κ)᾽ 

“ἢ καὶ γὰρ πόσῳ κάλλιον, ἱκετεύω, τρέφειν 

ἄνθρωπον ἔστ᾽ ἄνϑροωπον, ἂν ἔχῃ βίον, 
ἢ χῆνα πλατυγίζοντα καὶ κεχηνότα 
ἢ στρουϑὸν ἢ πίϑηκον, ἐπίβουλον κακόν. 

2 φειδίτιον ΔῈ 12 σκωπαίους Ἐὶ, γοοϑιυ] τα ΠΟῚ Τ]ΔΡῚΒ 
ποίατα αἀπδτὰ στίλπωνες ὁ τίμων ΔῈ: ΟΟΥΥ. ὅ0. Ὁ 168 μα- 
σανάσσης Ἐ;, ἰΐδτηα γ. 19 ΑΕ 

ΑΤΉΈΝΑΕτ5 1Π|. 10 
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νυ χαὶ ᾿'ϑηνόδωρος δὲ ἐν τῷ περὶ Σπουδῆς καὶ Παιδιᾶς 

᾿ἀρχύταν φησὶ τὸν Ταραντῖνον πολιτικὸν ἅμα καὶ φι- 

λόσοφον γενόμενον πλείστους οἰκέτας ἔχοντα αἰεὶ τού- 

τοις παρὰ τὴν δίαιταν ἀφιεμένοις εἰς τὸ συμπόσιον 

ἥδεσθαι. ἀλλ᾽ οἵ Συβαρῖται ἔχαιρον τοῖς Μελιταίοις ὅ 

κυνιδίοις καὶ ἀνθρώποις οὐκ ἀνθρώποις. 11. ἐφόρουν 
δ᾽ οἱ Συβαρῖται καὶ ἱμάτια Μιλησίων ἐρίων πεποιη- 

μένα" ἀφ᾽ ὧν δὴ καὶ αἱ φιλίαι ταῖς πόλεσιν ἐγένοντο, 

ὡς ὃ Τίμαιος ἵστορεῖ (61 206). ἠγάπων γὰρ τῶν μὲν 

ο ἐξ Ἰταλίας Τυρρηνούς, τῶν δ᾽ ἔξωϑεν τοὺς Ἴωνας, 

ὅτι τρυφῇ προσεῖχον. οἵ δ᾽ ἱππεῖς τῶν Συβαριτῶν 

ὑπὲρ τοὺς πεντακισχιλίους ὄντες ἐπόμπευον ἔχοντες 

κροχωτοὺς ἐπὶ τοῖς ϑώραξιν. καὶ τοῦ ϑέρους οἵ νεώτε- 

ρον αὐτῶν εἰς τὰ τῶν Νυμφῶν λουτρὰ τῶν Πουσιάδων 

ἀποδημοῦντες διετέλουν μετὰ πόσης τρυφῆς. οἱ δ᾽ 

εὔποροι αὐτῶν ὁπότε εἰς ἀγρὸν μεταβάλλοιεν. καίπερ 

ἐπὶ ξευγῶν πορευόμενοι τὴν ἡμερησίαν πορείαν ἐν 

τρισὶν ἡμέραις διήνυον. ἦσαν δέ τινες αὐτοῖς καὶ τῶν 

ἃ εἰς τοὺς ἀγροὺς φερουσῶν ὁδῶν κατάστεγοι. τοῖς δὲ 
πλείστοις αὐτῶν ὑπάρχουσιν οἰνῶνες ἐγγὺς τῆς θα- 3 

λάσσης. εἰς οὺἣς δι᾽ ὀχετῶν τῶν οἴνων ἔχ τῶν ἀγρῶν 

ἀφειμένων τὸν μὲν ἔξω τῆς χώρας πιπράσκεσϑαι. τὸν 

δὲ εἰς τὴν πόλιν τοῖς πλοίοις διακομίζεσϑαι. ποιοῦνται 

δὲ καὶ δημοσίᾳ πολλὰς καὶ πυκνὰς ἑστιάσεις καὶ τοὺς 

λαμπρῶς φιλοτιμηϑέντας χρυσοῖς στεφάνοις τιμῶσι καὶ 3 

τούτους ἀνακηρύττουσιν ἐν ταῖς δημοσίαις ϑυσίαις καὶ 

1 παιδείας Α: οοΥγ. Μα8 2 ἀρχύτην Α ἀρχύτας (ταυΐϊαΐα ἢ 
δὐχαούατο) Εἰ 8.4 ἀεὶ τούτων τοῖς παιδίοις ΟΔ8 εχ ΑΘδπο 
γ. ἢ. 12, 16 [10 δ᾽ ἕωϑεν αὶ 14 Νυμφῶν ἄντρα Α: οοιτ. Κα ᾿ς 
16 παραβάλλοιεν ἃ παραβάλοιεν ἘΠ: οοὐν. Καὶ 22 Ἰοτύ. ἀφιε- 
μένων 24 πολλὰς καὶ οτὰ. Εἰ ἔοτύ. τϑοίθ, πῖϑὶ ποικίλας Ῥ10Ὸ ! 
πυκνὰς 5ογ]οη πηι 



18 141 

τοῖς ἀγῶσιν, προσχηρύττοντες οὐκ εὔνοιαν. ἀλλὰ τὴν 

εἰς τὰ δεῖπνα χορηγίαν᾽ ἐν οἷς στεφανοῦσϑαι καὶ τῶν 6 
, δι Ρ . ; [4 μαγείρων τοὺς ἄριστα τὰ παρατεϑέντα διασκευάσαντασι 

παρὰ Συβαρίταις δ᾽ εὑρέϑησαν καὶ πύελοι. ἐν αἷς κατα- 

5 κείμενοι ἐπυριῶντο. πρῶτοι ὃδὲ χαὶ ἀμίδας ἐξεῦρον, 

ἃς εἰσέφερον εἰς τὰ συμπόσια. καταγελῶντες δὲ τῶν 
3 Α͂ 2 - ΄, 2 " 2 ͵ ἀποδημούντων ἐκ τῶν πατρίδων αὐτοὶ ἐσεμνύνοντο 

" - ’ 2: ν » - -" ΄ ἐπὶ τῷ γεγηρακέναι ἐπὶ ταῖς τῶν ποταμῶν γεφύραις. 

18, δοχεῖ δὲ μέγα τῆς εὐδαιμονίας αἴτιον εἶναι ὅτι ἐκ 

0 τῆς χώρας. ἀλιμένου τῆς ϑαλάσσης παρηκούσης καὶ 

τῶν καρπῶν σχεδὸν ἁπάντων ὑπὸ τῶν πολιτῶν κατ- ἔ 

ἀναλισκομένων. ὅ τε τῆς πόλεως τόπος καὶ ὃ παρὰ τοῦ 

ϑεοῦ χρησμὸς συμπαροξῦναι πάντας ἐχτρυφῆσαι καὶ 
ποιῆσαι ζῆσαι ὑπὲρ τὸ μέτρον ἐχλελυμένως. ἡ δὲ πόλις 
αὐτῶν ἐν κοίλῳ κειμένη τοῦ μὲν ϑέρους ξωϑέν τε καὶ 
πρὸς ἑσπέραν ψῦχος ὑπερβάλλον ἔχει, τὸ δὲ μέσον τῆς 
ἡμέρας καῦμα ἀνύποιστον" ὥστε τοὺς πλείστους αὐτῶν 

ὑπειληφέναι πρὸς ὑγίειαν διαφέρειν τοὺς πότους" ὅϑενδδο 
καὶ δηϑῆναι ὅτι τὸν βουλόμενον ἐν Συβάρει μὴ πρὸ 

) μοίρας ἀποθανεῖν οὔτε δυόμενον οὔτε ἀνίσχοντα τὸν 

ἥλιον ὁρᾶν δεῖ. ἔπεμψαν δέ ποτε καὶ εἰς ϑεοῦ τοὺς 

χρησομένους, ὧν ἦν εἷς άμυρις, πυνθανόμενοι μέχρι 
τίνος εὐδαιμονήσουσι. καὶ ἡ Πυϑία ἔφη; 

εὐδαίμων, (Συβαρῖτα, πανευδαίμωνΣ σὺ μὲν αἰεὶ 

ἐν ϑαλίῃσιν ἔσῃ, τιμῶν γένος αἰὲν ἐόντων. 

[50 

1 εὔνοιαν {εἰς τὸν δῆμον» ϑοῦτγ 4 παρὰ Συβαρίταις δ᾽: 
Ὁ ΘΧ ποῦὸ αὖ νἱαάδύαγ δαοίοῦθ 60 δὲ τῶν Β'!: λέγων 

8 ἴοτί. τοῖν ποταμοῖν 49 μέγα Μυ8: μετὰ λ αἴτιον Κι: αὐτῶν 
Δ, ἕαπτα ἔογχί. ὅτι ἐκ τῆς χώρας, ἀλιμένου --- καταναλισκομένων, 
(ὀλίγα πάνυ ἐξήγετον, ὁ δὲ τῆς πόλεως τόπος 14 ἴοτῦ. ἡ γὰρ 
πόλις 18 τοὺς ποταμοὺς Α: οοτῖ. Ποῦ 22 εἷς Ἄμυρις Αάδτη: 
Ἰσάμυρις Α 24. Ξ30}0γ!]. 6 ϑίθρῃ. Β. 95. Σύβαρις 

10 
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εὖτ᾽ ἂν δὲ πρότερον ϑνητὸν ϑεοῦ ἄνδρα σεβίσσῃς. 

τηνίκα ὅοι πόλεμός τὲ χαὶ ἔμφυλος στάσις ἥξει. 

τούτων ἀκούσαντες ἔδοξαν λέγειν αὐτοῖς τὸν ϑεὸν ὡς 

οὐδέποτε παύσοιντο τρυφῶντες" οὐδέποτε γὰρ τιμήσειν 

ἄνϑρωπον μᾶλλον ϑεοῦ. ἐγένετ᾽ οὖν αὐτοῖς τῆς τύχης δ 

ἡ μεταβολή. ἐπεί τις τῶν οἰκετῶν τινα μαστιγῶν καὶ 

τοῦτον καταφυγόντα εἰς τὰ ἱερὰ πάλιν ἐμαστίγου" ὡς 

δὲ τὸ τελευταῖον κατέδραμεν ἐπὶ τὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

μνήματα, ἀφῆκεν αἰδεσϑείς. ἐξαναλώϑησαν δὲ φιλο- 

τιμούμενοι πρὸς ἑαυτοὺς τρυφαῖς. καὶ ἡ πόλις δὲ 

πρὸς ἁπάσας τὰς ἄλλας ἡμιλλᾶτο περὶ τρυφῆς. εἶτα 

μετ᾿ οὐ πολὺ γινομένων αὐτοῖς σημείων πολλῶν καὶ 
ἀπωλείας, περὶ ἧς οὐ κατεπείγει λέγειν. διερϑάρησαν. 

19. εἰς τηλικοῦτον δ᾽ ἦσαν τρυφῆς ἐληλαχότες ὡς καὶ 

παρὰ τὰς εὐωχίας τοὺς ἵππους ἐϑίσαι πρὸς αὐλὸν 

ὀρχεῖσϑαι. τοῦτ᾽ οὖν εἰδότες οἱ Κροτωνιᾶται ὅτε αὐτοῖς ὦ 

ἐπολέμουν, ὡς καὶ ᾿Δριστοτέλης ἵστορεῖ διὰ τῆς Πο- ὦ 

στικὸν μέλος" συμπαρῆσαν γὰρ αὐτοῖς καὶ αὐληταὶ ἐν 

στρατιωτικῇ σχευῇ καὶ ἅμα αὐλούντων ἀκούοντες ᾿ 

οἱ ἵπποι οὐ μόνον ἐξωρχήσαντο, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνα-᾿ 

1 δὲ βοῦπη: δὴ Α (οπι. Ε) οὖ δύθρμδπυβ σεβίξη ϑίορΒΙ 
ῷ ἐμφύλιος ἃ οὐ Βίθρῃ: οουν. ῬΟΥΒ 8 ἐδόκουν Εὶ 4 παύ- 
σαιντοὸ ἃ παύσεσϑαι (ταυύαῦα ϑὐγαούατα) Εἰ: οοΥσ. Καὶ 
46]. ὯΙ, ἔουύ. καὶ εἰς τὰ ἱερὰ τοῦτον καταφυγόντα 9. ἀδονιδαι, 
61 οχιύαμι πδυγῶγα (ἰθρμδπαβ: χαὶ εὐθὺς ἀπεστράφη τὸ ἄγαλμα! 
τῆς Ἥρας), αποηῃΐδτη ἀ6 ϑ'υ θαυ ζασατη ᾿πίουϊία 8118πὶ ἔθ θα 8 ΠῚ 
ΒΙΠ]] ΘΙ ροβύμιοαο Ὠδυταθαναθ δῦ, οἵ. Ρ. 5218 12. 18 τῇ 
(ῥτὸ “καὶ ἀπωλείας Οδ5, ἔοτνῦ. καὶ «(χαταφανῶν τῆς) ἀπωλείας 
18 οὐκέτ᾽ ἐπείγει Α: σον. Βομδθίου. 21 ἔοτύ. ἐξωρχήσαντο {τὸν 
πόλεμον»: ὑπωρχήσαντο Τὰ]. Αἰτ]οαπαβ οεβϑῦ. ὁ. 14, ααἱ 5ῖνε, 
Αἰμθπδθο εἶτ Αὐμδπδθὶ ἀποίοτθ θὰ τοϊταπι πὶ το) ΘΠ 
Γααιῦ Ογοϊομϊαὐδγαμι οατῃ ΒΙβα] ἔαυαπα Ὑ]Ἱούουα : οὗ, αὐαἴοτα Α6]18 
π, 8. 10, 28: ὅπερ οὖν ἀκούσαντες οἵ τῶν Συβαριτῶν ἵππο 
κατὰ τὴν οἴκοι μνήμην (οἴ. Ια]. ΑἸἴ10) --- ἀπεσείσαντο μὲν τοὺϊ 

᾿ 
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βάτας ἔχοντες ηὐτομόλησαν πρὸς τοὺς Κροτωνιάτας. 

τὰ ὅμοια ἱστόρησε καὶ περὶ Καρδιανῶν ὁ “αμψακηνὸς 

Χάρων ἐν δευτέρῳ Ὥρων γράφων οὕτως ([ἨῸ Ί 84)" 
᾿Βισάλται εἰς Καρδίην ἐστρατεύσαντο καὶ ἐνίκησαν. 
ἡγεμὼν δὲ τῶν Βισαλτέων ἦν Νάρις. οὗτος δὲ παῖς 

ὧν ἐν τῇ Καρδίῃη ἐπράϑη καί τινι Καρδιηνῷ δουλεύ- 

σας χορσωτὴς ἐγένετο. Καρδιηνοῖς δὲ λόγιον ἦν ὡς 

Βισάλται ἀπίξονται ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ πυκνὰ περὶ τούτου 
διελέγοντο ἐν τῷ κορσωτηρίῳ ἱξζάνοντες. καὶ ἀποδρὰς 

0 ἐχ τῆς Καρδίης εἰς τὴν πατρίδα τοὺς Βασάλτας ἔστειλεν 

ἐπὶ τοὺς Καρδιηνοὺς ἀποδειχϑεὶς ἡγεμὼν ὑπὸ τῶν 

Βισαλτέων. οἱ δὲ Καρδιηνοὶ πάντες τοὺς ἵππους ἐδί- 

δαξαν ἐν τοῖς συμποσίοις ὀρχεῖσϑαι ὑπὸ τῶν αὐλῶν. 

χαὶ ἐπὶ τῶν ὀπισϑίων ποδῶν ἱστάμενοι τοῖς προσϑίοις 

ὅ (ὥσπερ χειρονομέοντεο» ὠρχοῦντο ἐξεπιστάμενοι τὰ 

αὐλήματα. ταῦτ᾽ οὖν ἐπιστάμενος ὁ Νάρις ἐκτήσατο 

ἔχ τῆς Καρδίης αὐλητρίδα, καὶ ἀφικομένη ἡ αὐλητρὶς 
εἰς τοὺς Βισάλτας ἐδίδαξε πολλοὺς αὐλητάς" μεϑ’ ὧν 

δὴ καὶ στρατεύεται ἐπὶ τὴν Καρδίην. καὶ ἐπειδὴ ἡ 

0 μάχη συνειστήκει. ἐκέλευσεν αὐλεῖν τὰ αὐλήματα ὅσα 

οἱ ἵπποι τῶν Καρδιηνῶν ἐξεπισταίατο. καὶ ἐπεὶ ἤκουσαν 
οἱ ἵπποι τοῦ αὐλοῦ, ἔστησαν ἐπὶ τῶν ὀπισϑίων ποδῶν 
καὶ πρὸς ὀρχησμὸν ἐτρόποντο᾽ τῶν δὲ Καρδιηνῶν ἡ 
ἰσχὺς ἐν τῇ ἵππῳ ἦν, καὶ οὕτως ἐνικήϑησαν. Συβα-ὅ51 

ὅ ριτῶν δέ τις εἰς Κρότωνά ποτε διαπλεῦσαι βουληϑεὶς 

φι 

ἀναβάτας, ἐσκίρτων δὲ καὶ ἐχόρευον. καὶ ταύτῃ τὴν τάξιν συνέ- 
χεὰν καὶ τὸν πόλεμον ἐξωρχήσαντο 

ὅ Νάρις Κ: ηαρις ἃ, Ὄναρις Μυθ, ὁ Νάρις Ὁ 6 καρ- 
δία Α 71 κορσωτεὺς Α: ὁοττγ. Καὶ (οἵ. τ. 9), πίδῖ ργαθϑίαῦ κορσεύς 
16 ΒΌΡΡΙ. Καὶ 6 Τυ]1ο Αἰτίοαπο 10 οναρις ἃ: οοΥγ. ΟΟὉ 21 ἐξε- 
πίσταυντο Ἐ 28 ὀρχισμὸν Α: οοττ. Μὰϑ 24846α. ἢδ60 Π66 
Ἰοσο οοτητηοᾶο ροοίξα δὲ ῬῸῪ 586 ἔδτα ἱπϑίρι δ, ὑδιηα 8 τη8}16 σγθθοδ, 
αὖ Τηϊογρο]αίοτ!α Βγζδιίιηϊ ρούϊα5 αὐδτα Αἰ 6Π861 6556 γἱἀθδηῦυτ 
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ἐκ τῆς Συβάρεως ἰδιόστολον ἐναυλώσατο πλοῖον. ἐφ᾽ 

ᾧ οὔτε ῥαντισϑήσεται οὔτ᾽ ἐμβήσεται ἕτερος καὶ ἐφ᾽ 
ψ; 

ᾧ τὸν ἵππον ἀναλήψεται. τοῦ δ᾽ οὕτως συμφωνήσαντος 

ἐνεβίβασέν τε τὸν ἵππον καὶ ὑποστορέσαι τῷ ζῴῳ ἐχέ- 
λευσεν. ἔπειτα τινὸς τῶν προπεμπόντων ἐδεῖτο συμ- δ᾽ 

πλεῦσαι αὐτῷ, λέγων ὅτι προδιεστειλάμην τῷ πορϑμεῖ 

ἵνα παρὰ τὴν γῆν πλέῃ. ὃ δὲ ἀπεχρίνατο ὅτι μόλις ἄν 

σου ὑπήκουσα. εἰ παρὰ τὴν ϑάλασσαν ἔμελλες πεζεύειν 

καὶ μὴ παρὰ τὴν γῆν πλεῖν. 20. Φύλαρχος δ᾽ ἐν τῇ 

πέμπτῃ καὶ εἰκοστῇ τῶν Ἱστοριῶν ((Η 6134) εἰπὼν ὅτι 10 

παρὰ Συρακοσίοις νόμος ἦν τὰς γυναῖκας μὴ κοσμεῖσϑαι 

χρυσῷ μηδ᾽ ἀνθϑινὰ φορεῖν μηδ᾽ ἐσθῆτας ἔχειν πορφυ- 
ρᾶς ἐχούσας παρυφάς. ἐὰν μή τις αὐτῶν συγχωρῇ ἑταίρα 

εἶναι κοινή, καὶ ὅτι ἄλλος ἦν νόμος τὸν ἄνδρα μὴ 

καλλωπίξεσϑαι μηδ᾽ ἐσθῆτι περιέργῳ χρῆσϑαι καὶ διαλ- 1 

λαττούσῃ, ἐὰν μὴ ὁμολογῇ μοιχεύειν ἢ κίναιδος εἶναι, 

καὶ τὴν ἐλευϑέραν μὴ ἐχπορεύεσϑαι ἡλίου δεδυκχότος,, 

ἐὰν μὴ μοιχευϑησομένην᾽ ἐκωλύετο δὲ χαὶ ἡμέρας ἐξιέ- 

ναι ἄνευ τῶν γυναικονόμων ἀκολουϑούσης αὐτῇ μιᾶς ἡ 

ϑεραπαινίδος --- “Συβαρῖται. φησίν, ἐξοκείλαντες εἰς 3, 

τρυφὴν ἔγραψαν νόμον τὰς γυναῖκας εἰς τὰς ἑορτὰς ὦ 

καλεῖν καὶ τοὺς εἰς τὰς ϑυσίας καλοῦντας πρὸ ἐνιαυ- 

τοῦ τὴν παρασκευὴν ποιεῖσϑαι. ἵνα ἀξίως ἱποιούμενοι 
τοῦ χρόνου τῶν τὲ ἱματίων καὶ τοῦ λοιποῦ χόσμου 

προάγωσιν οὕτως εἰς τὰς κλήσεις. εἰ δέ τις τῶν ὀψο- 3 

12 ἔχειν Τογῦ. ἀο]οπά απι 14 κοινή 46]. Μοῖπ 19 Ἰαβίο ᾿ 
μ86ο Ὀγθνῖαβ: η6 ργοαϊγεὶ ἐηιϑοῖῖβ συ ηαεοογιοηυῖβ δὲ 8ὲ ρενηυδίββειε 
μὲ αποΐα οογυϊξαγ δέν 22. 28 ἔονῦ. πρὸ ἐνιαυτοῦ τὴν κλῆσιν 
ποιεῖσϑαι, ἵνα ἀξίως ποιούμεναι (ῃος ϑοιπ) {διὰ τούτου τοῦ ᾿ 
χρόνου τῶν τε ἴω. Ἀ. τ. Δ. κόσμου {τὴν παρασχευὴνν, οἵ, Ῥ]αΐῦ. 
ΟΟΙΥ͂. Βθρῦ. 580. Ρ. 1478 
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ποιῶν ἢ μαγείρων ἴδιον εὕροι βρῶμα καὶ περιττόν, 

[τὴν] ἐξουσίαν μὴ εἶναι χρήσασϑαι τούτῳ [ἕτερον] πρὸ 

ἐνιαυτοῦ ἀλλ᾽ (ἢ) αὐτῷ τῷ εὑρόντι, τὸν χρόνον τοῦτον 

ὅπως ὁ πρῶτος εὑρὼν καὶ τὴν ἐργασίαν ἔχῃ, πρὸς τὸ 
" ΕΣ - ς κ ς ΄ὔ ἘΣ 

ὅ τοὺς ἄλλους φιλοπονοῦντας αὑτοὺς ὑπερβάλλεσθαι τοῖς 
΄ ς ΄ ΝΥ ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ , ῷ 

τοιούτοις. ὡσαύτως δὲ μηδὲ τοὺς τὰς ἐγχέλεις πωλοῦν- 

τας τέλος ἀποτίνειν μηδὲ τοὺς ϑηρεύοντας. τὸν αὐτὸν 

τρόπον καὶ τοὺς τὴν πορφύραν τὴν ϑαλαττίαν βάπτον- 

τας καὶ τοὺς εἰδσάγοντας ἀτελεῖς ἐποίησαν. 21. πάνυ 

Ὁ οὖν ἐξοχείλαντες εἰς ὕβοιν τὸ τελευταῖον παρὰ Κρο- 

τωνιατῶν λ΄ πρεσβευτῶν ἡκόντων ἅπαντας αὐτοὺς ἀπ- 

ἔχτειναν καὶ πρὸ τοῦ τείχους τὰ σώματα ἐξέρριψαν καὶ 
6 : ’, " - “΄ ᾿ 2 " λ ὑπὸ ϑηρίων εἴασαν διαφϑαρῆναι. αὕτη δ᾽ αὐτοῖς καὶ 

τῶν κακῶν ἐγένετο ἀρχὴ μηνίσαντος τοῦ δαιμονίου. 
ἤ ἔδοξαν - 3 42 ́  ᾿" ς , »- Ἷ 3 “-- (97 γοῦν μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας πάντες αὐτῶν οἱ ἄρ- 

χοντες τὴν αὐτὴν ἰδεῖν ὄψιν ἐνὶ τῇ αὐτῇ νυκτί: τὴν 

γὰρ Ἥραν ἰδόντες ἐλϑοῦσαν εἰς μέσην τὴν ἀγορὰν 

χαὶ ἐμοῦσαν χολήν᾽ ἀνέβλυσεν δὲ καὶ αἵματος πηγὴ 
π᾿ α΄ -, ΓΕ Ξ»ς. . γ. οὶ “ “ “- ς ἐν τῷ ἱερῷ αὐτῆς" καὶ οὐδὲ οὕτως ἔληξαν τῆς ὑπερ- 

0 ηφανίας, ἕως πάντες ὑπὸ Κροτωνιατῶν ἀπώλοντο. 

Ἡρακλείδης δ᾽ ὃ Ποντικὸς ἐν τῷ περὶ Δικαιοσύνης 

φησίν" Συβαρῖται τὴν Τήλυος τυραννίδα καταλύσαντες 

τοὺς μετασχόντας τῶν πραγμάτων ἀναιροῦντες καὶ φο- 

νεύοντες ἐπὶ τῶν βωμῶν ἅπαντες... καὶ ἐπὶ τοῖς 

"ὅ φόνοις τούτοις ἀπεστράφη μὲν τὸ τῆς Ἥρας ἄγαλμα, 
τὸ δὲ ἔδαφος ἀνῆκε πηγὴν αἵματος, ὥστε τὸν σύνεγγυς 

ἅπαντα τόπον κατεχάλκωσαν ϑυρίσι, βουλόμενοι στῆσαι 

1 ἴδιον Ἐ: ἥδιον Α 2 τὴν ογα. Ἐ 2. 8 ἕτερον 6] 6νῦ 
οὐ ἢ δαάϊατ ὙγΊ]ατα 13 διαφορηϑῆναι Μοὶ 11 γὰρ ἀ6]. 
Μοῖπ, 56 οταῦϊο δρογίθ ἰυασθαία 424 Ὠἰδίατα πού. Κ, ἅπαντες 
Ῥταθίθυθα, οουταρύστα (ποι ϑυ!ῇοϊῦ ἅπαντας) 
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τὴν τοῦ αἵματος ἀναφοράν. διόπερ ἀνάστατοι ἐγένοντο 

δφοκαὶ διεφρϑάρησαν ἅπαντες. οἱ καὶ τὸν τῶν Ὀλυμπίων 
τῶν πάνυ ἀγῶνα ἀμαυρῶσαι ἐθελήσαντες. καϑ' ὃν γὰρ 

ἄγεται καιρὸν ἐπιτηρήσαντες ἄϑλων ὑπερβολῇ ὡς αὑτοὺς 

καλεῖν ἐπεχείρουν τοὺς ἀϑλητάς." 

22, καὶ ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΑΙ δ᾽, ὥς φησι Τίμαιος (Ἠ6 

1212), μετὰ τὸ ἐξελεῖν Συβαρίτας ἐξώκειλαν εἰς τρυφήν" 

ὥστε καὶ τὸν ἄρχοντα αὐτῶν περιιέναι κατὰ τὴν πόλιν 

ἁλουργίδα ἠμφιεσμένον καὶ ἐστεφανωμένον χρυσῷ στε- 

φάνῳ. ὑποδεδεμένον λευκὰς χρηπῖδας. οἱ δὲ οὐ διὰ 

Ὁ τρυφήν φασι τοῦτο γεγονέναι. ἀλλὰ διὰ Ζημοκχήδη τὸν 

ἰατρόν" ὃς τὸ μὲν γένος ἦν Κροτωνιάτης, Πολυχράτει 

δὲ τῷ Σαμίων τυράννῳ συνὼν καὶ μετὰ τὸν ἐχείνου 

ϑάνατον αἰχμαλωτισϑεὶς ὑπὸ Περσῶν ἀνήχϑη ὡς βα- 

σιλέα, Ὀροίτου τὸν Πολυχράτη ἀποχτείναντος. ϑερα- 

πεύσας δ᾽ ὁ Ζημοχήδης ΄ἅτοσσαν τὴν Ζαρείου μὲν 

γυναῖκα, Κύρου δὲ ϑυγατέρα, τὸν μαστὸν ἀλγήσασαν, 

ἤτησε ταύτην δωρεὰν καταπεμφϑῆναι εἰς τὴν Ελλάδα 

ὡς ἐπανελευσόμενος' χαὶ τυχὼν ἧκεν εἰς Κρότωνα. 

βουλομένου τε αὐτόϑι καταμένειν, ἐπιλαβομένου τινὸς 3 
ὁ τῶν Περσῶν καὶ λέγοντος ὅτι βασιλέως εἴη δοῦλος, 

ἐκεῖνον μὲν ἀφείλαντο οἱ Κροτωνιᾶται, ἐχδύσαντες δὲ 
τὴν στολὴν τοῦ Πέρσου ἐνέδυσαν τὸν ὑπηρέτην τοῦ 

πρυτανεύοντος. ἐξ οὗ δὴ Περσικὴν ἔχων στολὴν περι- 

ἔρχεται ταῖς ἑβδόμαις τοὺς βωμοὺς μετὰ τοῦ πρυτά- 

νεῶς. οὐ τρυφῆς χάριν οὐδὲ ὕβρεως. ἀλλ᾽ ἐπηρείας 

τῆς εἰς τοὺς Πέρσας [τοῦτο πράττοντες]. ὕστερον δὲ .... 

99 [οτύ. ὑφείλοντο, ἐξαιρεῖσϑαι ἀρὰ Ἠοτοβού. 8,187 217 τοῦτο 
πράττοντες 46]. ΛΥΊ]Δτα, ὑὰτι δύσῃ ποῦ. Καὶ : παυυϑύατα ξαϊῦ ροβίθ- 
ΥἹΟΥΘ ὑβθιωρουθ ΠῸΠ 181 ὈΥΥ ΆΠΌΤ ΔΡΡΙΙθΟΥΘΒ, βθα Τρ505 Ρτγ- 
δῃθβ νοϑίθ Ῥρυβίοῶ 808 6586, οὗ, τ. 8 
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καὶ οἵ Κροτωνιᾶται. φησὶν ὁ Τίμαιος. ἐπεχείρησαν 
τὴν Ὀλυμπικὴν πανήγυριν καταλῦσαι. τῷ αὐτῷ χρόνῳ 

προϑέντες ἀργυρικὸν σφόδρα πλούσιον ἀγῶνα. οἱ δὲ 
Συβαρίτας τοῦτο ποιῆσαι λέγουσιν. 

, 29, ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥΣ δέ φησι Κλέαρχος ἐν τετάρτῳ 
Βίων (ΓἨ6 1 806) ἀλκὴν καὶ δύναμιν χτησαμένους εἰς 
τοσοῦτο τρυφῆς προελϑεῖν ὥστε τὸν ὅλον χρῶτα παρα- 

λεαίνεσϑαι καὶ τῆς ψιλώσεως ταύτης τοῖς λοιποῖς κατάρ- 

ξαι. ἐφόρουν δέ, φησίν. καὶ παρυφίδα διαφανῆ πάντες, 

οἷς νῦν ὁ τῶν γυναικῶν ἁβρύνεται βίος. ὕστερον δ᾽ ὑπὸ 

τῆς τρυφῆς εἰς ὕβριν ποδηγηϑέντες ἀνάστατον μίαν 

πύλιν Ἰαπύγων ἐποίησαν Κάρβιναν, ἐξ ἧς παῖδας καὶ 

παρϑένους καὶ τὰς ἐν ἀκμῇ γυναῖκας ἀϑροίσαντες εἰς 

τὰ τῶν Καρβινατῶν ἱερὰ σκηνοποιησάμενοι γυμνὰ πᾶσι 

τῆς ἡμέρας τὰ σώματα παρεῖχον ϑεωρεῖν᾽ καὶ ὃ βουλό- 
μενος χαϑάπερ εἰς ἀτυχῆ παραπηδῶν ἀγέλην ἐϑοινᾶτο 

ταῖς ἐπιϑυμίαις τὴν τῶν ἀϑροισϑέντων ὥραν. πάντων 

μὲν ὁρώντων. μάλιστα δὲ ὧν ἥκιστα ἐκεῖνοι προσεδό- 
χῶν ϑεῶν. οὕτω δὲ τὸ δαιμόνιον ἠγανάκτησεν ὥστε 

Ταραντίνων τοὺς ἐν Καρβίνῃ παρανομήσαντας ἐκεραύ- 
νῶσεν πάντας. καὶ μέχρι καὶ νῦν ἐν Τάραντι ἑκάστη 
τῶν οἰχιῶν ὅσους ὑπεδέξατο τῶν εἰς ᾿Ιαπυγίαν ἔχπεμ- 

φϑέντων τοσαύτας ἔχει στήλας πρὸ τῶν ϑυρῶν᾽ ἐφ᾽ 
αἷς χαϑ'᾽ ὃν ἀπώλοντο χρόνον οὔτ᾽ οἰκτίξζονται τοὺς 

᾿ ἀποιχομένους οὔτε τὰς νομίμους χέονται χοάς. ἀλλὰ 

ϑύουσι Ζ:ιὶ Καταιβάτῃ. 

ῖ»» 

Ὑ 

4 οὗ, ν. 822 8 9 παρυφὴν ΑΕ: σοΥγ. Καὶ 10 ὕστερον 
Ε: δεύτερον Α 12 καρβιναν Α 14 καρβινιατῶν Α: ΟΟΥΥ. 
Μὰ ἱερὰ καὶ σκην. ΒΒ 21 ἕκάστηι ἃ: οοΥΥ. Μὺ8 22 ὅσους 
Μυβ: οὺς οὐχ ἃ ὑπεδέξαντο Α.: οοΥΥ. ὅοην, ἀπεδέξατο Μοῖπ 
28 πρὸ τῶν πυλῶν Ὑγ͵Ίίδτα 24 οὗτοι κτίζονταν Α: οοΥΥ. Μυϑ 
2 τοὺς ν. χ. χύας Α: οοτΥ. Μυϑ 26 κατηβάτηι Α: οοΥΥ. Μυβ 
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24. ἸΑΤΤΥΓΩΝ τε αὖ τὸ γένος ἐκ Κρήτης ὄντων κατὰ 

Γλαύκου ζήτησιν ἀφικομένων καὶ κατοικησάντων. οἵ 

βίον εὐκοσμίας εἰς τοῦτο τρυφῆς. εἶϑ᾽ ὕστερον ὕβρεως 

ἦλθον ὥστε πρῶτοι τὸ πρόσωπον ἐντριψάμενοι καὶ ὅ 

προκόμια περιϑετά [τε] λαβόντες στολὰς μὲν ἀνϑινὰς 

φορῆσαι, τὸ δὲ ἐργάξεσϑαι καὶ πονεῖν αἰσχρὸν νομίσαι. 
καὶ τοὺς μὲν πολλοὺς αὐτῶν καλλίονας τὰς οἰκίας 

ποιῆσαι τῶν ἱερῶν. τοὺς δ᾽ ἡγεμόνας τῶν Ἰαπύγων 
ἐφυβρίζοντας τὸ ϑεῖον πορϑεῖν ἐκ τῶν ἱερῶν τὰ τῶν 

ϑεῶν ἀγάλματα, προειπόντας μεϑίστασϑαι τοῖς κρείτ- 

τοσιν. διόπερ ἐξ οὐρανοῦ βαλλόμενοι πυρὶ καὶ χαλκῷ 
ταύτην διέδοσαν τὴν φήμην. ἐφάνη γὰρ ἣν μέχρι 

πόρρω κεχαλκχευμένα τῶν ἐξ οὐρανοῦ βελῶν" καὶ πάντες 

οἱ ἀπ᾽ ἐχείνων μέχρι τήμερον ἐν χρῷ κεχαρμένοι καὶ 1 

πένϑιμον στολὴν ἀμπεχόμενοι ξῶσιν, πάντων τῶν πρὶν 
ὑπαρξάντων ἀγαϑῶν σπανίζοντες. 

20. ΙΒΗΡΕΣ δὲ χαίτοι ἐν τραγικαῖς στολαῖς καὶ ποι- 

κίλαις προιόντες καὶ χιτῶσι ποδήρεσι χρώμενοι οὐδὲν 
ἐμποδίξονται τῆς πρὸς τοὺς πολέμους δώμης. ΜΑΣΣΑ- ᾿ 

ΛΙΩΤΑΙ δ᾽ ἐθηλύνϑησαν οἵ τὸν αὐτὸν Ἴβηρσι τῆς ἐσϑῆ- 

τος φοροῦντες χόσμον. ἀσχημονοῦσι γοῦν διὰ τὴν ἕν᾿ 

ταῖς ψυχαῖς μαλακίαν καὶ τρυφὴν γυναιχοπαϑοῦντεξ᾽ τ 

ὅϑεν καὶ παροιμία παρῆλϑε 'πλεύσειας εἰς Μασσαλίαν." 

1 ἔοτὺ. δ᾽ αὖ ὄντων Μεῖπ: ὃν τῶν ΑΕ 2 Δαιδάλου 
ξήτησιν δον 4 εἰς τοσοῦτο Ε 60 περυϑεά τε ἃ: οουτ. Ἐὶ 
τε 46]. Το θοῖς 7 ἐργάσασϑαι Α ἘΠ οοτγ. Καὶ αἴσχιον ΑἙἘ:᾿ 
οοὐν. Μοίη 18 ψϑυῦθᾶ οονταρίδ; ἀἸο1 νἹἀθῃΐαν Τα] σατυτι γοϑεϊ- 
Β1α ΒΌΡΘΓΘΒΒ6 (ἐφάνη γάρ τινα 8) 18 τρατικαῖς ἃ στρατηγι- 
καῖς Ἐ: ὁουτ. Μὰ8Β 18. 19 καὶ ποικίλαις ἅ61. γα 19 χρώ-ἰ 
μενοι, ἔτι δὲ τὰς κόμας μεμυρισμένας ἀναδεδεμένοι ΡΙαῦ. ῥτου. 
ΑἸΙΘχ. 1,60 28 καὶ τρυφὴν Κ: διὰ τρυφὴν ΑΕ ᾿ 
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καὶ οἵ τὴν ΣΙΡΙΝ δὲ κατοικοῦντες. ἣν πρῶτοι κατ. 
ἔσχον οἵ ἀπὸ Τροίας ἐλϑόντες. ὕστερον δ᾽ ὑπὸ Κολο- 
φωνίων ..... ὥς φησι Τίμαιος (ΓΗΘῚ 506) καὶ Ζ9ι- 
στοτέλης (ἔτ. ὅ84 Β), εἰς τρυφὴν ἐξώκειλαν οὐχ ἧσσον 

5 Συβαριτῶν. καὶ γὰρ ἰδίως παρ᾽ αὐτοῖς ἐπεχωρίασεν 
φορεῖν ἀνθϑινοὺς χιτῶνας. οὺς ἐξώννυντο μίτραις πολυ- 
τελέσιν, καὶ ἐχαλοῦντο διὰ τοῦτο ὑπὸ τῶν περιοίκων 
μιτροχίτωνες, ἐπεὶ Ὅμηρος (Π 419) τοὺς ἀξώστους ἀμι- 
τροχίτωνας καλεῖ. καὶ ᾿“ρχίλοχος δ᾽ ὃ ποιητὴς ὑπερ- 

9 τεϑαύμακε τὴν χώραν τῶν Σιριτῶν διὰ τὴν εὐδαιμο- 
νίαν. περὶ γοῦν τῆς Θάσου λέγων ὡς ἥσσονός φησιν 
[ξν. 21 Β᾿): 

οὐ γάρ τι καλὸς χῶρος οὐδ᾽ ἐφίμερος 
οὐδ᾽ ἐρατός, οἷος ἀμφὶ Σίριος δοάς. 

ὅ ὠνομάσϑη δ᾽ ἡ Σῖρις. ὡς μὲν Τίμαιός φησιν καὶ 
Εὐριπίδης ἐν ΖΔεσμώτιδι [ἢ] Μελανίππῃ ({. 496 Ν), ἀπὸ 
γυναικός τινος Σίριδος" ὡς δ᾽ ᾽άρχ ἔλοχος. ἀπὸ ποτα- 
μοῦ. οὐκ ὀλίγον δὲ πρὸς τὴν τρυφὴν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν 
τοῦ σύμπαντος τούτου κλίματος καὶ τὸ πλῆϑος ἐγένετο 

" τῶν ἀνθρώπων. διὸ καὶ Μεγάλη Ἑλλὰς ἐκλήϑη πᾶσα 
σχεδὸν ἡ κατὰ τὴν Ἰταλίαν χατοίκησις. 

20. ΜΙΛΗΣΙΟΙ δ᾽ ἕως μὲν οὐκ ἐτρύφων, ἐνίκων Σκύ- 
ϑας, ὥς φησιν Ἔφορος (ἨΘῚΙ 200), καὶ τάς τε ἐφ᾽ 
Ἑλλησπόντῳ πόλεις ἔχτισαν καὶ τὸν Εὔξεινον Πόντον 

 χατῴώκισαν πόλεσι λαμπραῖς. καὶ πάντες ὑπὸ τὴν Μ|άώ- 
λητον ἔϑεον. ὡς δὲ ὑπήχϑησαν ἡδονῇ καὶ τρυφῇ. κατ- 
ἑρρύη τὸ τῆς πόλεως ἀνδρεῖον, φησὶν δ᾽ “ριστοτέλης 

, 5. Βίαθατα ποῦ, (85 (ὕστερον δ᾽ οἵ Αολοφώνιοι Ἐ), ἐκβλη- θέντες ΞΌΡΡ]. ΝΙΘΠΙν τὶς τϑοΐθ, ζμετονομασϑεῖσαν Πολίειον» Κ' 6011, ϑέχαν. 6 Ρ. 2064 ὅ ἴοτί. ἐπεχωρίαξεν 106 ἢ 46]. Βοῆτ 21 «Ἑλλήνων» χατοίχησις Μοΐπ 25 ὑπὸ Ἐ: ἐπὶ Α 
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(ἔυ. ὅ09 Β). καὶ παροιμία τις ἐγεννήϑη ἐπ᾽ αὐτῶν 'πά- 

λαι ποτ᾽ ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι Ἡρακλείδης δ᾽ ὃ 
Ποντικὸς ἐν δευτέρῳ περὶ Ζικαιοσύνης φησίν" “ἡ Μι- 
λησίων πόλις περιπέπτωκεν ἀτυχίαις διὰ τρυφὴν βίου 

καὶ πολιτικὰς ἔχϑρας" οἱ τὸ ἐπιεικὲς οὐκ ἀγαπῶντες δ΄ 

βοφέκ ῥιζῶν ἀνεῖλον τοὺς ἐχϑρούς. στασιαζόντων γὰρ τῶν 

τὰς οὐσίας ἐχόντων καὶ τῶν δημοτῶν. οὺς ἐχεῖνοι 

Γέργιϑας ἐκάλουν, πρῶτον μὲν χρατήσας ὁ δῆμος χαὶ 

τοὺς πλουσίους ἐκβαλὼν καὶ συναγαγὼν τὰ τέκνα τῶν 

φυγόντων εἰς ἁλωνίας βοῦς εἰσαγαγόντες συνηλοίησαν 

καὶ παρανομωτάτῳ ϑανάτῳ διέφϑειραν. τοιγάρτοι πά- 

λιν οἵ πλούσιοι κρατήσαντες ἅπαντας ὧν κύριοι κατέ- 

στησαν μετὰ τῶν τέκνων κατεπίττωσαν. ὧν καιομένων 

φασὶν ἄλλα τὲ πολλὰ γενέσϑαι τέρατα καὶ ἐλαίαν ἱερὰν 

ν» αὐτομάτην ἀναφϑῆναι. διόπερ ὁ ϑεὸς ἐπὶ πολὺν χρό- 1 
νον ἀπήλαυνεν αὐτοὺς τοῦ μαντείου καὶ ἐπερωτώντων 

διὰ τίνα αἰτίαν ἀπελαύνονται εἶπεν" 
καί μοι Γεργίϑων τὲ φόνος μέλει ἀπτολεμίστων 

πισσήρων τὲ μόρος καὶ δένδρεον αἰεὶ ἀϑαλλές. | 
Κλέαρχος δὲ ἐν τετάρτῳ Βίων (ΓΗ 6 1806) ξηλώσαντάς 30 

φησι τοὺς Μιλησίους τὴν Κολοφωνίων τρυφὴν διαδοῦ- 

ναι καὶ τοῖς πλησιοχώροις. ἔπειτ᾽ ὀνειδιζομένους λέ- 

γειν ἑαυτοῖς" “οἴκοι τὰ Μιλήσια κἀπιχώρια καὶ μὴ ἐν 

ὁ τῷ μέσῳ.᾽ 
21. καὶ περὶ ΣΚΥΎΘΩΝ δ᾽ ἑξῆς ὁ Κλέαρχος (.5) τάδε 

ἱστορεῖ" ἱμόνον δὲ νόμοις κοινοῖς πρῶτον ἔϑνος ἐχρή- 

σατο τὸ Σκυϑῶν" εἶτα πάλιν ἐγένοντο πάντων ἀϑλιώ- 

1 ἐπενοήϑη ΥΊ]αα 8 .γεργιϑας Α γέργηϑας ΕΞ [10 συνα- 
γαγόντες Α συναγαγὼν Ἐ᾿: οοΥν. Καὶ, βοῦς τε ἐπαγαγόντες ὅᾶ5Β 16 αὖ- 
τοὺς τοῦ Μυ8: αὖ [τοῦ Α, ἀπηλαύνοντο τοῦ (ταυύαύω βὐχτιοῦατα) Εἰ 
18 ἀπτολεμιστω Α: 6ΟΥΥ. Εἰ 19 πισσηρός τε Ἐὶ αἰεὶ (αἰὲν 
1) ἀϑαλλές ὅομπη: ἀενιϑαλές ΑΒ. 26 ἔογύιζ(καὶν πρῶτον 
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τατοι βροτῶν (Εν. Απίϊρ. ἔν.168 Ν) διὰ τὴν ὕβριν. ἐτρύφη- 

σαν μὲν γὰρ ὡς οὐδένες ἕτεροι, τῶν πάντων εὐροίας καὶ 

πλούτου καὶ τῆς λοιπῆς αὐτοὺς χορηγίας κατασχούσδης. 

τοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τῆς ἔτι καὶ νῦν ὑπολειπούσης περὶ 
τοὺς ἡγεμόνας αὐτῶν ἐσϑῆτός τε καὶ διαίτης. τρυφή- 

σαντες δὲ καὶ μάλιστα δὴ καὶ πρῶτοι πάντων τῶν ἀν-᾿ 

ϑρώπων ἐπὶ τὸ τρυφᾶν δρμήδαντες εἰς τοῦτο προῆλθον 

ὕβρεως ὥστε πάντων τῶν ἀνθρώπων εἰς οὺς ἀφίκοιντο 

ἠκρωτηρίαξον τὰς ῥῖνας [ἀφ᾽] ὧν οἱ ἀπόγονοι μετα- 

στάντες ἔτι καὶ νῦν ἀπὸ τοῦ πάϑους ἔχουσι τὴν ἐπω- 

νυμίαν. αἱ δὲ γυναῖκες αὐτῶν τὰς Θρᾳκῶν τῶν πρὸς 

ἑσπέραν καὶ ἄρκτον [τῶν] περιοίκων γυναῖκας ἐποίκιλλον 

τὰ σώματα, περόναις γραφὴν ἐνεῖσαι. ὅϑεν πολλοῖς 

ἔτεσιν ὕστερον αἵ ὑβρισϑεῖσαι τῶν Θρᾳκῶν γυναῖκες 

ἰδίως ἐξηλείψαντο τὴν συμφορὰν προσκαταγραψάμεναι 

τὰ λοιπὰ τοῦ χρωτός, ἵν᾽ ὃ τῆς ὕβρεως καὶ τῆς αἰσχύνης 

ἐπ᾽ αὐταῖς χαρακτὴρ εἰς ποικιλίαν καταριϑμηϑεὶς κόσμου 

προσηγορίᾳ τοὔνειδος ἐξαλείψῃ. πάντων δὲ οὕτως ὑπερ- 

ηφάνως προέστηδαν ὥστε οὐδένων ἄδακρυς ἡ τῆς 

δουλείας ὑπουργία γιγνομένη διήγγειλεν εἰς τοὺς ἐπι- 

γινομένους τὴν ἀπὸ Σκυϑῶν ῥῆσιν οἵα τις ἦν. διὰ 

τὸ πλῆϑος οὖν τῶν κατασχουσῶν αὐτοὺς συμφορῶν, 
ἐπεὶ διὰ τὸ πένϑος ἅμα τόν τε τῶν βίων ὄλβον καὶ 
τὰς κόμας περιεσπάσϑησαν, παντὸς ἔϑνους οἵ ἔξω τὴν 

ἐφ᾽ ὕβρει κουρὰν ἀπεσκυϑίσϑαι προσηγόρευσαν. 

2 εὐβοίας Α: οοὐΥ. Μὰβ (εὐρροίας) 4 ὑπολιπούσης Α: 
ΟΟΥΥ. Μυβ, ὑπολοίπου οὔσης Μδαγν 9 ἀφ᾽ 46]. Κα; ΒΒῖπο- 
ΟΟΥΥ8.5 5ΒΙΡΏΪ ΠΟΔΊ ταῦ ον, οἵ. ϑύγαρ. 16 Ρ. 769 12 τῶν 
61. ὙΥγυοη δ , βθα ἤουῦ, περιοικούντων ζαϊΐ 16 προσανα- 
γραψάμεναι Ἀ ἘΠ: οοτΥ. Καὶ, ὕυτα οτί. (καὶ τὰ λοιπὰ 22 αὐτοὺς 
1, 6, ϑου γέϊιαβ, τιδυυδλο ποτ Βα ῖβ ρθῶ 24 παντὸς ἔϑνους γογ08 
ΥΙΣ 1ηὐθρΥδ, 
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28, τοὺς δὲ σύμπαντας ΙΩΝΑΣ ἐπισκώπτων Καλ- 
λέας ἢ “Ζ:οκλῆς ἐν Κύυκλωψί φησιν ([ ὁ9ὅ Κ)" 

τί γὰρ ἡ τρυφερὰ καὶ καλλιτράπεξος ᾿Ιωνία εἴφ᾽ ὅ τι 

πράσσει. 
καὶ ΑΒΥΔΗΝΟΙ --- Μιλησίων δ᾽ εἰσὶν ἄποικοι --- ἀνειμένοι δ᾽ 
τὴν δίαιτάν εἰσιν καὶ κατεαγότες, ὡς παρίστησιν Ἥρ- ᾿ 
μιππος ἐν Στρατιώταις (Ὁ. 341)" 

χαῖρ᾽ ὦ διαπόντιον 
στράτευμα. τέ πράττομεν: 

τὰ μὲν πρὸς ὄψιν μαλακῶς 
ἔχειν ἀπὸ σώματος. 

ὅ χόμῃ τὲ νξανυκῇ 

σφρίγει τε βραχιόνων. 

Β. ἤσϑου τὸν Γάβυδον ὡς 

᾿ἀνὴρ γεγένηται; 1 

καὶ ᾿Δριστοφάνης Τριφάλητι παρακωμῳδῶν πολλοὺς 

τῶν ᾿Ιώνων (10. 529)" 

ἔπειϑ᾽ ὅσοι παρῆσαν ἐπίδημοι ξένοι 
ἐπηκολούϑουν κὴντιβόλουν τ λλι; υτν 

ὅκως ἔχων τὸν παῖδα πωλήσει ᾿ς Χίον. 

ἕτερος δ᾽ ᾿δλῶξ ἐς Κλαξομενάς᾽ 3 ἐτεθος δ᾽ ὅκως 

ὅ ἐς Ἔφεσον. ὃ δ᾽ “ἐς Αβυδον.᾽ ἦν δ᾽ ἐκεῖνα πάνϑ᾽ ὁδῷ. 

περὶ δὲ τῶν ᾿Αβυδηνῶν ᾿ἀντιφῶν ἐν τῷ κατὰ ᾿Α4λκι- 
βιάδου λοιδορίας γράφει οὕτως (ἔν. 67 ΒΙ2. “ἐ ἐρ ἐδο- 

κιμάσϑης ὑπὸ τῶν ἐπιτρόπων, παραλαβὼν παρ᾽ αὐτῶν 3 
Η͂ - , " Ω , "» ΕΣ 

τὰ σαυτοῦ χρήματα ὥχου ἀποπλέων εἰς '΄ἄβυδον. οὔτε 

8 χαίρω Α: οοΥ7, ΠΟΥ 9 πραττομένων Α: οοΥὙ. ΠΟΌΥ ἡ 
10. 11 ΘΟΥΤ ΡΟ 14 ᾿“βυδόϑ᾽ ὉῚΪ 18 ἐπίσημοι Α: ΟΟΥΓ. Μρῃ 
20 ὕπως Α: οοΥΥ. Μὰϑ πωλήσεις Α: οοΥΥ. (δ 31 ὁκῶς Δ. 
αὐνα 1.9 22 εἰς ἃ αὐγαὶ: σον. ΤῸᾺΡ ὃ δ᾽ Μεοῖη: 
οἵ δ᾽ ΔΑ, ὕσμῃ ἔοτὺ. ἦν δὲ πάνϑ᾽ ὕκως (ὁδῶ ΑἹ 26 τὰ αὐτοῦ 
Α: ΟΟΥἿ. 5 
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χρέος ἴδιον σαυτοῦ πραξόμενος οὐδὲν οὔτε προξενίας 

οὐδεμιᾶς ἕνεκεν, ἀλλὰ τῇ σαυτοῦ παρανομίᾳ καὶ ἀκο- 
λαδσίᾳ τῆς γνώμης ὁμοίους ἔργων τρόπους μαϑησόμενος 

παρὰ τῶν ἐν ᾿Αβύδω γυναικῶν. ὅπως ἐν τῷ ἐπιλοίπῳ 

βίῳ [σαυτοῦ] ἔχοις χρῆσϑαι αὐτοῖς. 29. ἀπώλοντο δὲ 
καὶ ΜΑΓΝΗΤῈΣ οἵ πρὸς τῷ Μαιάνδρῳ διὰ τὸ πλέον 
ἀνεϑῆναι, ὥς φησι Καλλῖνος ἐν τοῖς ᾿Ελεγείοις (εἴ. 

Βουρῖ ἡ δὰ ἔν. 8) καὶ ᾿Αρχέλοχος (ἔν. 30)" ἑάλωσαν γὰρ 
ὑπὸ ᾿Εφεδίων. καὶ περὶ αὐτῶν δὲ τῶν ἘΦΕΣΙΩΝ Ζ;΄η- 
μόκριτος ὃ ᾿Εφέσιος ἐν τῷ προτέρῳ περὶ τοῦ ἐν 
᾿ Ἐφέσῳ Ναοῦ διηγούμενος περὶ τῆς χλιδῆς αὐτῶν καὶ 
᾿ ὧν ἐφόρουν βαπτῶν ἱματίων γράφει καὶ τάδε ((ἨΘΊΥ 

᾿ 8388)" τὰ δὲ τῶν Ἰώνων ἰοβαφῆ καὶ πορφυρᾶ καὶ κρό- 
χινὰ ῥόμβοις ὑφαντά" αἵ δὲ κεφαλαὶ κατ᾽ ἴσα διειλημ- 

᾿μέναν ζῴοις. καὶ σαράπεις μήλινοι καὶ πορφυροῖ καὶ 

᾿ λευχοί, οὗ δὲ ἁλουργεῖς. καὶ καλασίρεις Κορινϑιουργεῖο" 
εἰσὶ δ᾽ αὐ μὲν πορφυραῖ τούτων, αἣ δὲ ἰοβαφεῖς. αἵ 
δὲ ὑακίνϑιναι" λάβοι δ᾽ ἄν τις καὶ φλογένας καὶ ϑα- 

᾿λασσοειδεῖς. ὑπάρχουσιν δὲ καὶ Περσικαὶ καλασίρεις; 
αἵπερ εἰσὶ κάλλισται πασῶν. ἴδοι δ᾽ ἄν τις, φησίν, 

᾿χαὶ τὰς καλουμένας ἀκταίας, ὅπερ ἐστὶ καὶ πολυτελέ- 
στατον ἐν τοῖς Περσικοῖς περιβλήμασιν. ἐστὶν δὲ τοῦτο 

᾿σπαϑητὸν ἰσχύος καὶ κουφότητος χάριν᾽ καταπέπασται 

δὲ χρυσοῖς χέγχροις᾽ οἵ δὲ κέγχροι νήματι πορφυρῷ 
᾿ πάντες εἰς τὴν εἴσω μοῖραν ὥμματ᾽ ἔχουσιν ἀνὰ μέσον." 
᾿ τούτοις πᾶσι χρῆσϑαί φησι τοὺς ᾿Εφεσίους ἐπιδόντας εἰς 

τρυφήν. 80. περὶ δὲ τῆς ΣΑΜΙΩΝ τρυφῆς ΖΙοῦρις ἱστορῶν 
(ΘῊ 6 Π 480) παρατίϑεται ᾿Δσίου ποιήματα; ὅτι ἐφόρουν 

᾿ 2 οὐδὲ μιᾶς ἃ ὅ σαυτοῦ 48]. Ὑν 11 ατι 10 ὁ Εἰ: οἵὰὴ. ἃ 
14 ἴοτὶ. αἵ δὲ στεφάναι 18 λάβοι δ᾽ ἄν τις 1. 6. 61.676 ἰϊοού 

, 28 χαταπέπλασται ἈἘΠ: οοΥτ. ϑὅομν (ἄπο ΠΔ]ΘοδΙηΡ 10) 
ἢ Ι 

φΦ 
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χλιδῶνας περὶ τοῖς βραχίοσιν καὶ τὴν ἑορτὴν ἄγοντες. 

τῶν Ἡραίων ἐβάδιξον κατεχτενισμένοι τὰς χόμας ἐπὶ 

τὸ μετάφρενον χαὶ τοὺς ὥμους. τὸ ὃὲ νόμιμον τοῦτο 

μαρτυρεῖσϑαι καὶ ὑπὸ παροιμίας τῆσδε ᾿βαδίξειν (εἰς) 

Ἡραῖον ἐμπεπλεγμένον. ἐστὶ δὲ τὰ τοῦ ᾿4 σίου ἔπη 
οὕτως ἔχοντα (ἔν. 18 ΚΙ) 

ΒΡ οἱ δ᾽ αὔτως φοίτεσκον ὅπως πλοκάμους κτενίσαιντο 

εἰς Ἥρας τέμενος. πεπυκχασμένοι εἵμασι καλοῖς, 

χιονέοισι χιτῶσι πέδον χϑονὸς εὐρέος εἶχον" 
χρύσειαι δὲ κορύμβαι ἐπ’ αὐτῶν τέττιγες ὥς" 

ὅ χαῖται δ᾽ ἠωρεῦντ᾽ ἀνέμῳ χρυσέοις ἐνὶ δεσμοῖς. 

δαιδάλεοι δὲ χλιδῶνες ἄρ᾽ ἀμφὶ βραχίοσιν ἦσαν. 
ἘΕΤΝ Στ , πτ ἢ τὲς ὑπασπίδιον πολεμιστήν. 

Ἡρακλείδης δ᾽ ὃ Ποντικὸς ἐν τῷ περὶ Ἡδονῆς Σα- 

δοθμίους φησὶ καϑ' ὑπερβολὴν τρυφήσαντας διὰ τὴν πρὸ 

ἀλλήλους μικρολογίαν ὥσπερ Συβαρίτας τὴν πόλι 

ἀπολέσαι. 81. ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΙ δ΄. ὥς φησι Φύλαρχο 

(61 888), τὴν ἀρχὴν ὄντες σκληροὶ ἐν ταῖς ἀγωγαῖς 

ἐπεὶ εἰς τρυφὴν ἐξώκειλαν πρὸς “υδοὺς φιλίαν καὶ συμ 

μαχίαν ποιησάμενοι. προήεσαν διησκημένοι τὰς κόμα 

χρυσῷ κόσμῳ, ὡς καὶ Ξενοφάνης φησίν (ἕν. 8 ΒΦ᾽ 
ἁβροσύνας δὲ μαϑόντες ἀνωφελέας παρὰ Δυδῶν. 

ὄφρα τυραννίης ἦσαν ἄνευ στυγερῆς. 
ἤεσαν εἰς ἀγορὴν παναλουργέα φάρε᾽ ἔχοντες. 

οὐ μείους ὥσπερ χίλιοι. εἰς ἐπίπαν 

« 

2 κατεχνενισμένοι ΑΙ: ΟοοΥΥ. Εἰ 4 εἰς δα. Μοῖῃ Ἶ Ὑθ 
αὐἰτὸ ἰδ! οἱ δ᾽ ὅτε φοίτεσκον ὀπίσω πλοκάμους κπτενίσαντε 
8 πεποικασμένοι Α: οοτγῦ. ΝὰΒ 10 κοσύμβαι ήϊατηα 12 ΡῸ5 
ἄρ᾽ ἰαύσμα ποίαν! οὐ ν. 18 ἀμφιβραχιονίσαντες οοπίθοις ΝΆΘΕ, 
ΥἹΣ τϑοῦθ 10 ρούϊα5 φιλοτιμίαν, οἵ. Ῥ. 2806 22 ἀφροσύνο 
Α: οοὐγ, βοβηθίαᾶθνυ 28 ησσα νεὺυ στυγερῆς Α: οοτγ. ΠῚ 28 81 
αἰδυηχιῦ αὶ 
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5. αὐχαλέοι. χαίτῃσιν ἀγαλλομὲν εὐπρεπέεσσιν 
ἀσκητοῖς ὀδμὴν χρίμασι δευόμενοι. 

οὕτω δ᾽ ἐξελύϑησαν διὰ τὴν ἄκαιρον μέϑην ὥστε τινὲς 
αὐτῶν οὔτε ἀνατέλλοντα τὸν ἥλιον οὔτε δυόμενον ἑωρά- 
κασιν. νόμον τε ἔϑεντο. ὃς ἔτι καὶ ἐφ’ ἡμῶν ἦν, τὰς 

αὐλητρίδας καὶ τὰς ψαλτρίας καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα 

τῶν ἀκροαμάτων τὰ μισϑώματα λαμβάνειν ἀπὸ πρωὶ 

μέχρι μεσούσης ἡμέρας καὶ μέχρι λύχνων ἁφῶν" ἀπὸ 
δὲ τούτου τὴν λοιπὴν νύκτα ἦσαν πρὸς τῷ μεϑύειν.᾽ 

Θεόπομπος δ᾽ ἐν πεντεκαιδεκάτῃ στοριῶν (ΗΟ 1 299) 
χιλίους φησὶν ἄνδρας αὐτῶν ἁλουργεῖς φοροῦντας στο- 

λὰς ἀστυπολεῖν᾽ ὃ δὴ καὶ βασιλεῦσιν σπάνιον τότ᾽ ἦν 

χαὶ περισπούδαστον. ἰσοστάσιος γὰρ ἦν ἡ πορφύρα 

πρὸς ἄργυρον ἐξεταξομένη. τοιγαροῦν διὰ τὴν τοιαύ- 

τὴν ἀγωγὴν ἐν τυραννίδι καὶ στάσεσι γενόμενοι αὐτῇ 

πουτρίδι διερϑάρησαν. ταὐτὰ εἴρηκεν περὶ αὐτῶν καὶ 

Ζιογένης ὁ Βαβυλώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Νόμων. 
χοινῶς δὲ περὶ πάντων τῶν ᾿Ιώνων τρυφῆς ᾿Αντιφά- 
νῆς ἐν ΖΙωδώνῃ τάδε λέγει (1 48 Κ)' 

πόϑεν οἰκήτωρ. ἤ τις ᾿Ιώνων 

τρυφεραμπεχόνων ἁβρὸς ἡδυπαϑὴς 

ὄχλος ὥρμηται; 

Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἩΗδονῆς (οτα. 1) καὶ δὴ καὶ 
τοὺς Ἴωνάς φησι διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς τρυφῆς ..... 

ἔτι καὶ νῦν ἣ χρυσῆ παροιμία διαμεμένηκε. 

1 ἀστυπόλοι χαίτῃσιν ἀγάλμενοι ὙΥ1ἰᾶτα χαιτισυν Α : ΟΟΥ. ΝΒ 
2 χρήμασι Α: οοττ. Μὰ5 8 μεσούσης Κι: μέσου Δ, ὕμστῃ 56]ὔθιη 
καὶ {πάλιν μέχρι, 5868 π6 510 αὐάθιη οτμηΐα ῬὈ]Θηδ ἁφῶν 
Μυβ8: ἀφ᾽ ὧν ἃ 12 ὃ δὴ Οοταθ5: ὅϑεν Α Εὶ 16 {σὺν 
αὐτῇ ΒοηΒο θυ, 584 ΤΠΘΟροσηρὶ ποὴ ἰρθῶ σοῦρῶ ϑαηῦ 10 ταὺυ- 
ταὶ 18 τῶν οὰ. ἢ 19 Ζωδωνίδι Μοῖὶη 20 ἢ τίς ἃ εἶ τίς 
ἘΠ: οοΥτ, Μοῖη 24 Ὠϊδίατα ποί. (89 

ἈΤΗΕΝΑΕΒῦΒ ΠΠ. 11 
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92. καὶ τῶν παρωκεανιτῶν δέ τινάς φησι Θεόπομ- 

πος ἐν ὀγδόῃ Φιλιππικῶν (ἨΘῚ 2817) ἁβροδιαίτους 

γενέσθαι. περὶ δὲ ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ χαὶ ΚΑΛΧΗΔΟΝΙΩ͂Ν ὁ αὖ- 
ὁ τός φησι Θεόπομπος τάδε' “ἦσαν δὲ οἵ Βυζάντιοι 

καὶ διὰ τὸ δημοχρατεῖσϑαι πολὺν ἤδη χρόνον χαὶ τὴν 

πόλιν ἐπ’ ἐμπορίου κειμένην ἔχειν καὶ τὸν δῆμον 

ἅπαντα περὶ τὴν ἀγορὰν καὶ τὸν λιμένα διατρίβειν 

ἀκόλαστοι καὶ συνουσιάζειν καὶ πίνειν εἰϑισμένοι ἐπὶ 

τῶν κἀπηλείων. Καλχηδόνιοι δὲ πρὶν μὲν μετασχεῖν 

αὐτοῖς τῆς πολιτείας ἅπαντες ἐν ἐπιτηδεύμασι καὶ βίῳ 

βελτίονι διετέλουν ὄντες, ἐπεὶ δὲ τῆς δημοκρατίας τῶν 

ἐ Βυζαντίων ἐγεύσαντο. διεφϑάρησαν εἰς τρυφὴν ... καὶ 

τὸν καϑ᾽ ἡμέραν βίον ἐκ σωφρονεστάτων καὶ μετριω- 

τάτων φιλοπόται καὶ πολυτελεῖς γενόμενοι. κἀν τῇ 

πρώτῃ δὲ πρὸς ταῖς εἴκοσι τῶν Φιλιππικῶν (Ὁ. 802) τὸ 
τῶν ΟΜΒΡΙΚΩΝ φησὶν ἔϑνος --- ἐστὶν δὲ περὶ τὸν ᾿4δρίαν 
-- ἐπιεικῶς εἶναι ἁβροδίαιτον παραπλησίως τε βιοτεύειν 

δοιτοῖς “υδοῖς χώραν τὲ ἔχειν ἀγαϑήν. ὅϑεν προελϑεῖν 

εἰς εὐδαιμονίαν. 38. περὶ δὲ ΘΕΤΤΑΛΩΝ λέγων ἐν τῇ 
τετάρτῃ (Ὁ. 286) φησὶν ὅτι ᾿ξζῶσιν οἱ μὲν σὺν ταῖς 
ὀρχηστρίσιν καὶ ταῖς αὐλητρίσιν διατρίβοντες. οἵ δ᾽ 

ἐν χύβοις καὶ πότοις χαὶ ταῖς τοιαύταις ἀκολασίαις 

διημερεύοντες. καὶ μᾶλλον σπουδάξουσιν ὅπως ὄψων 

παντοδαπῶν τὰς τραπέξας παραϑήσονται πλήρεις ἢ τὸν 

αὑτῶν βίον ὅπως παρασχήσονται κεκοσμημένον. Φαρ- 

σάλιοι δὲ πάντων. φησίν. ἀνθρώπων εἰσὶν ἀργότατον 

καὶ πολυτελέστατοι. ὡμολόγηνται δ᾽ οἱ Θετταλοί, ὧς 

Ὁ καὶ Κριτίας φησί (ἨΔ Π 69). πάντων Ἑλλήνων πο- 

8. 9. ἐπὶ τῶν καπηλείων (-λίων Α) εὐθισμένοι ΒΘΗΒΘΙΘΥ 
12 δἰαύαμα ποὺ. Κι, σϑ]αΐ εἰς τρυφὴν {παρενεχϑέντεος 24 εὖ 
ῶ2ὅ παραϑήσωνται ᾿δὲ παρασχήσωνται Α: οοΥΥ. ΜΒ 
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λυτελέστατοι γεγενῆσϑαι περί τε τὴν δίαιταν καὶ τὴν 

ἐσθῆτα᾽ ὅπερ αὐτοῖς αἴτιον ἐγένετο κατὰ τῆς Ελλάδος 

ἐπαγαγεῖν τοὺς Πέρσας. ζηλώσαντας τὴν τούτων τρυ- 

φὴν καὶ πολυτέλειαν. περὶ δὲ ΑΙΤΩΛΩΝ Πολύβιος 
μὲν ἐν τρισκαιδεκάτῃ Ἱστοριῶν (ς. 1,1) φησιν ὡς διὰ 

τὴν τῶν πολέμων συνέχειαν καὶ τὴν τῶν βίων πολυ- 

τέλειαν κατάχρεοι ἐγένοντο. ᾿4γαϑαρχέδης δ᾽ ἐν δω- 
δεκάτῃ Ἱστοριῶν (ἘἩ αὶ ΠΙ 192) ᾿ Αἰτωλοί, φησί, τοσούτῳ 

τῶν λοιπῶν ἕτοιμότερον ἔχουσι πρὸς ϑάνατον ὅσωπερ 

καὶ ζῆν πολυτελῶς [καὶ] ἐκτενέστερον ξητοῦσι τῶν 

ἄλλων." 

54. διαβόητοι δ᾽ εἰσὶ περὶ τρυφὴν ΣΙΚΕΛΙΩ͂ΤΑΙ τε 

χαὶ ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΙ, ὡς καὶ ᾿“ριστοφάνης φησὶν ἐν Ζ(αι- 
ταλεῦσιν (1 446 Κ)᾽ 

᾿ ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἔμαϑε ταῦτ᾽ ἐμοῦ πέμποντος. ἀλλὰ 

μᾶλλον 

πίνειν, ἔπειτ᾽ ἄδειν κακῶς, Συρακοσίαν τράπεξαν 

Συβαρίτιδάς τ᾽ εὐωχίας καὶ Χῖον ἐκ Μακαινᾶν ... 

Πλάτων δ᾽ ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς (1 ». 8260) φησιν" “ταύ- 

ἡ τὴν δὴ τὴν διάνοιαν ἔχων εἰς Ἰταλίαν τε καὶ Σικελίαν 
ς ἦλθον ὅτε πρῶτον ἀφικόμην. ἐλθόντα δέ με ὁ ταύτῃ ἃ 

βίος οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἤρεσεν, δίς τε τῆς ἡμέρας ἐμπι- 

πλάμενον ζῆν καὶ μηδέποτε κοιμώμενον μόνον νύκτωρ 

καὶ ὅσα τούτῳ ἐπιτηδεύματα συνέπεται τῷ βίῳ. ἐκ 
ἡ γὰρ τούτων τῶν ἐθῶν οὔτ᾽ ἂν φρόνιμος οὐδείς ποτε 

γενέσϑαι τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ἀνθρώπων ἔκ νέου 
3. Ἢ ἐπιτηδεύων δύναιτο, σώφρων δ᾽ οὐδ᾽ ἂν μελλήσαι ποτὲ 

γενέσϑαι.᾽ κἀν τρίτῳ δὲ Πολιτείας γράφει οὕτως (φ. 4044)" 

10 καὶ 46]. Μοΐῃ 16 ἐμάϑετε ταῦτα Α: οοΥΥ. Ἐ]Π15] 
18 ἐχλάκάιναν Α, οἵ, ΧΙ ρῥ. 4848 24 τούτων ἃ 21 μελῆ- 
σαν Α: οοτγ. ΚΕ 

ΠΣ 
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“Συρακοσίαν δέ. ὦ φίλε, τράπεξαν καὶ Σικελικὴν ποι- 

κιλίαν ὄψου, ὡς ἔοικας. οὐκ αἰνεῖς" ψέγεις δὲ καὶ Κο- 

ρινϑίαν κόρην φίλην εἶναι ἀνδράσιν μέλλουσιν εὖ 
σώματος ἕξειν καὶ ᾿Ζ“ττικῶν πεμμάτων τὰς δοχούσας 

εἶναι εὐπαϑείας." 

95. Ποσειδώνιος δ᾽ ἑχκαιδεκάτῃ ᾿Ιστοριῶν περὶ 
τῶν κατὰ τὴν ΣΎΡΙΑΝ πόλεων λέγων ὡς ἐτρύφων γρά- 

φει καὶ ταῦτα (Ἢ Ο ΠῚ 358) τῶν γοῦν ἐν ταῖς πόλεσιν 
ἀνθρώπων διὰ τὴν εὐβοσίαν τῆς χώρας ἀπὸ τῆς περὶ 

τὰ ἀναγκαῖα κακοπαϑείας συνόδους νεμόντων πλείονας. 

ἐν αἷς εὐωχοῦντο συνεχῶς. τοῖς μὲν γυμνασίοις ὡς 

Ε βαλανείοις χρώμενοι, ἀλειφόμενοι [δ᾽] ἐλαίῳ πολυτελεῖ 

καὶ μύροις" τοῖς δὲ γραμματείοις -- οὕτως γὰρ ἐκάλουν 
τὰ κοινὰ τῶν συνδείπνων --- ὡς οἰκητηρίοις ἐνδιαιτώ- 

μενοι, [καὶ] τὸ πλεῖον τῆς ἡμέρας γαστριζόμενοι ἐν 

αὐτοῖς οἴνοις καὶ βρώμασιν. ὥστε καὶ προσαποφέρειν 

πολλὰ καὶ καταυλουμένους πρὸς χελωνίδος πολυχρότου 

ψόφον. ὥστε τὰς πόλεις ὅλας τοιούτοις κελάδοις συν- 

ηχεῖσϑαι. ᾿Ζ4γαϑαρχέδης δ᾽ ἐν τῇ τριακοστῇ πέμπτῃ 

τῶν Εὐρωπιαχῶν ((ἫΘ ΠΙ 194) “᾿δἀρυχανδεῖς. φησί, 

δ28 Πυκίας ὅμοροι ὄντες Διμυρεῦσι διὰ τὴν περὶ τὸν βίον 

ἀσωτίαν καὶ πολυτέλειαν κατάχρεοι γενόμενοι καὶ διὰ 
τὴν ἀργίαν καὶ φιληδονίαν ἀδυνατοῦντες ἀποδοῦναι τὰ 

δάνεια προσέκλιναν ταῖς Μιϑριδάτου ἐλπίσιν. ἄϑλον 
ἕξειν νομίσαντες χρεῶν ἀποχοπάς: ἐν δὲ τῇ λα΄ (. 5. 5) 
Ζακυνϑίους φησὶν ἀπείρους εἶναι πολέμου διὰ τὸ ἐν 

εὐπορίᾳ καὶ πλούτῳ τρυφῶντας ἐϑίξεσϑαι. 
86. Πολύβιος δ᾽ ἐν τῇ ἑβδόμῃ (ο. 1, 1) ΚΑΤΤΥΗΣΙΟΥΣ 

12 δ᾽ ἅ6]. Μοῖὶπ (1ἿῚ8 γραμματίοις Α: οοὐΥ. ΒΞἝἑ [4 ὡς ἐν 
οἰκητηρίοις διαιτώμενοι ΑΕ, οἵ. Υ Ῥ. 210 15 καὶ ἀ6ε]. Καὶ 
17. 18 Τουῦ. πολυκρότους ψόφους 
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τοὺς ἐν Καμπανίᾳ διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς γῆς πλοῦτον περι- 
βαλομένους ἐξοκεῖλαι εἰς τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν, ὑπερ- 
βαλλομένους τὴν περὶ Κρότωνα καὶ Σύβαριν παραδεδο- 
μένην φήμην. “οὐ δυνάμενοι οὖν. φησίν, φέρειν τὴν 

παροῦσαν εὐδαιμονίαν ἐκάλουν τὸν ᾿άἀννίβαν" διόπερ 

ὑπὸ Ῥωμαίων ἀνήκεστα δεινὰ ἔπαϑον. Πετηλῖνοι δὲ 

τηρήσαντες τὴν πρὸς Ῥωμαίους πίστιν εἰς τοσοῦτον 

καρτερίας ἦλϑον πολιορκούμενοι ὑπ᾽ ᾿άννίβα ὥστε μετὰ 
τὸ πάντα μὲν τὰ κατὰ τὴν πόλιν δέρματα καταφαγεῖν, 

ἁπάντων δὲ τῶν χατὰ τὴν πόλιν δένδρων τοὺς φλοιοὺς 

καὶ τοὺς ἁπαλοὺς πτόρϑους ἀναλῶσαι [καὶ] ἕνδεκα 

μῆνας ὑπομείναντες τὴν πολιορκίαν οὐδενὸς βοηϑοῦν- 

τος οὐδὲ συνευδοκοῦντος Ρωμαίων παρέδοσαν ἑαυτούς.ἢ 

81. τοὺς δὲ ΚΟΥΡΗΤᾺΣ Φύλαρχος διὰ τῆς ια΄ 
τῶν Ἱστοριῶν Αἰσχύλον ἱστορεῖν διὰ τὴν τρυφὴν 

τυχεῖν τῆς προσηγορίας (ἔτ. 818 Ν)" 

χλιδῶν τε πλόκαμος ὥστε παρϑένοις ἁβραῖς" 
ὅϑεν καλεῖν Κουρῆτα λαὸν ἤνεσαν. 

᾿Δγάϑων δ᾽ ἐν τῷ Θυέστῃ τοὺς τὴν Πρώνακτος ϑυ- 
γατέρα μνηστεύοντας τοῖς τε λοιποῖς πᾶσιν ἐξησκημέ- 

νους ἐλϑεῖν καὶ χομῶντας τὰς κεφαλάς. ἐπεὶ δ᾽ ἀπέ- 

τυχον τοῦ γάμου (τ. 8 Ν), 

κόμας ἐκειράμεσϑα, φησίν, μάρτυρας τρυφῆς, 

ἦ που ποϑεινὸν χρῆμα παιζούσῃ φρενί. 
ἐπώνυμον γοῦν εὐϑὺς ἔσχομεν κλέος 
Κουρῆτες εἶναι, κουρίμου χάριν τριχός. 

καὶ ΚΥΎΜΑΙΟΙ ὃὲ οἱ ἐν Ἰταλίᾳ, ὥς φησιν Ὑπέροχος 

1,2 περιβαλλομένους Α: ΟοΥΥ. Ξομ 8 τῆι περὶ ἃ : ΟΟΥΥ. Εἰ 
6 δεινὰ οἵα. Ἐ τϑοῖβ, αὖ νἱάρίυν 11 ἁπλοῦς Α: οοΥΥ. Τὶ 
καὶ οτα. Ἐ 18 λοιπόν (ρτο λαὸν) Β!Ἦ 28 φασί ὅον 24 6α- 
ορίαία βαη6 Ἰγγίογεϊοιιβ γ68, αινὸ ηὐΐάφηη οοὐὺ, αὖ ραίθαῦ γ. 2ὅ 
γοῦν τροοῖθ ὨΔΌΡΙΘ 

Ὀ 

[ 



166 1Β 

(ἨῸδ ΙΥ͂ 484) ἢ ὃ ποιήσας τὰ εἰς αὐτὸν ἀναφερόμενα 

6 Κυμαικά., διετέλεσαν χρυσοφοροῦντες καὶ ἀνϑιναῖς 

ἐσθῆσι χρώμενοι καὶ μετὰ γυναικῶν εἰς τοὺς ἀγροὺς 

ἐξιόντες ἐπὶ ξευγῶν ὀχούμενοι. 

περὶ μὲν οὖν ἐθνῶν καὶ πόλεων τρυφῆς τοσαῦτα ὃ 

μὠνημονεύω. 98. περὶ δὲ τῶν κατ᾽ ἄνδρα τάδ᾽ ἤκουσα. 

Κτησίας ἕν τρίτῃ Περσικῶν (ἔν. 20 Μ) καὶ πάντας μέν 

φησι τοὺς βασιλεύσαντας τῆς ᾿Ζσίας περὶ τρυφὴν σπου- 

δάσαι, μάλιστα δὲ ΝΙΝΥΑΝ τὸν Νίνου καὶ Σεμιράμιδος υἱόν. 

Ὁ καὶ οὗτος οὖν ἔνδον μένων καὶ τρυφῶν ὑπ᾽ οὐδενὸς τὶ 

ἑωρᾶτο εἰ μὴ ὑπὸ τῶν εὐνούχων καὶ τῶν ἰδίων γυναι- 

κῶν. τοιοῦτος δ᾽ ἦν καὶ ΣΑΡΔΑΝΑΤΤΑΛΛΟΣ, ὃν οἱ μὲν 
᾿ἀνακυνδαράξεω λέγουσιν υἱόν. οἱ δὲ ᾿δναβαραξάρου. 

ὅτε δὴ οὖν ᾿ἀρβάκης. εἷς τῶν ὑπ’ αὐτὸν στρατηγῶν 

Μῆδος γένος. διεπράξατο διά τινος τῶν εὐνούχων 

Σπαραμείζου ϑεάσασϑαι Σαρδανάπαλλον καὶ μόλις 
αὐτῷ ἐπετράπη ἐκείνου ἐθελήσαντος. ὡς εἰσελϑὼν εἶδεν 

Ψ " δ - 2 , Ὶ 4 

αὐτὸν ὁ Μῆδος ἐψιμυϑιωμένον καὶ κεχοσμημένον γυ- 

ναικιστὶ καὶ μετὰ τῶν παλλακίδων ξαίνοντα πορφύραν 

δεϑθἀναβάδην τε μετ᾽ αὐτῶν καϑήμενον. τὰς ὀφρῦς (ὑπο- 

γεγραμμένον». γυναικείαν δὲ στολὴν ἔχοντα χαὶ κατε- 

ξυρημένον τὸν πώγωνα καὶ κατακεκισηρισμένον --- ἦν ἡ 

δὲ καὶ γάλακτος λευκότερος καὶ ὑπεγέγραπτο τοὺφ 

ὀφθαλμούς --- ἐπεὶ δὲ καὶ προσεῖδεν τὸν ᾿ἀρβάκην τὰ ἡ 
λευκὰ ἐπαναβαλὼν τοῖν ὀφϑαλμοῖν, οἵ μὲν πολλοί, ὧν ἡ 

9 σεμείράμιδος Α: οοτῖ. Εὶ 12 σαρδανάπαλος αδίαυθ Εἰ 
18 ἀναβαραξάρου 510 ΑΕ 14 ἀρβακῆς Ξᾳρρτβοῦ. σὰ (ἀρσάκης) Ἐ 
17 ἴουτῦ. ζοὐκ ἐθελήσαντος 240 τὰς ὀφρῦς οπι. Εἰ, πιϑ]6 ἀΕΪ. 
1; Βιαύπμα ποῦ. 88, ΒᾺΡ9]. Καὶ 28. 24 οἵ. Ταδβύϊη. 1, 8, 2 
24 προσὶδεν Α: ΟΟΥΡ. ΟδΒ 2 ἐπαναλαβὼν Α: οοτῖ. ῬούίεΓ Θ᾿ 
ΟἸδια. ΑἹ. ραβᾷ. 8, 11, 10, 5εᾷ ἔοτί, ἐπαναβάλλων, αὖ Βαυεὺ Ο16- 
ΤΏ η8 τοῖς ὀφϑαλμοῖς Α: οοΥγ. Μοῖη, τῶν ὀφϑαλμῶν ΟἸΘΙΙΘΗΒ 
οὗ ῬΟ]]. 2, 60 
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ἐστι καὶ Δοῦρις (ἘἨ6 1 418). ἱστοροῦσιν ὑπὸ τούτου 

ἀγανακτήσαντος εἰ τοιοῦτος αὐτῶν βασιλεύει συγκεν- 

τηϑέντα ἀποθανεῖν. Κτησίας δὲ λέγει (ἔν. 30 Μὴ) εἰς 

πόλεμον αὐτὸν καταστῆναι χαὶ ἀϑροίσαντα πολλὴν 

στρατιὰν καὶ καταλυϑέντα ὑπὸ τοῦ ᾿Δρβάκου τελευτῆ- 
σαι ἑαυτὸν ἐμπρήσαντα ἐν τοῖς βασιλείοις, πυρὰν νή- 

σαντα ὕψος τεσσάρων πλέϑρων. ἐφ᾽ ἧς ἐπέϑηκεν χρυσᾶς 

χλίνας ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα καὶ ἴσας τραπέζας καὶ 

ταύτας χρυσᾶς. ἐποίησε δὲ ἐν τῇ πυρᾷ καὶ οἴκημα 

ἑχατόμπεδον ἐκ ξύλων κἀνταῦϑα κλίνας ὑπεστόρεσε 
Α ΄ 2 - 3 Ζ . ΑἿ - 

καὶ κατεχλίϑη ἐνταῦϑα αὐτός τε μετὰ καὶ τῆς γυναι- 

 χὺς [αὐτοῦ] καὶ αἱ παλλακίδες ἐν ταῖς ἄλλαις κλίναις. 

τοὺς γὰρ τρεῖς υἱοὺς καὶ δύο ϑυγατέρας ὁρῶν τὰ πράγ- 

ψ᾿ 

ματα κακούμενα προπεπόμφει εἰς Νίνον πρὸς τὸν ἐκεῖ 

βασιλέα, δοὺς αὐτοῖς τρισχίλια χρυσίου τάλαντα᾽ ἐπε- 

 στέγασεν δὲ τὸ οἴκημα δοκοῖς μεγάλαις τε καὶ παχεί- 

- 

αιρ, ἔπειτα ἐν κύκλῳ περιέϑηκε πολλὰ ξύλα καὶ παχέα, 

ὥστε μὴ εἶναι ἔξοδον. ἐνταῦϑα ἐπέϑηκεν μὲν χρυσίου 

μυριάδας χιλίας, ἀργυρίου δὲ μυρίας μυριάδας ταλάν- 

τῶν καὶ ἱμάτια καὶ πορφύρας καὶ στολὰς παντοδαπάς. 
ἔπειτα ὑφάψαι ἐκέλευσε τὴν πυράν, καὶ ἐκαίετο πεντε- 
καίδεκα ἡμέραις. οἱ δὲ ἐθαύμαζον δρῶντες τὸν καπνὸν 
χαὶ ἐδόκουν αὐτὸν ϑυσίας ἐπιτελεῖν᾽ ταῦτα δὲ μόνοι 

ἤδεσαν οἵ εὐνοῦχοι. ὃ μὲν οὖν Σαρδανάπαλλος ἐκτόπως 
ἡδυπαϑήσας ὡς ἐνῆν γενναίως ἐτελεύτησεν. 39. Κλέ- 

αρχος δὲ περὶ τοῦ Περσῶν βασιλέως διηγούμενος 

("6 ΤΙ 306) ὅτι ἱτοῖς αὐτῷ πορίσασιν ἡδύ τι βρῶμα 

8 δὲ ΕΒ: οὐ. ἃ 10 ἑἕχατόμπεδον Ἐ ἕκατόνπεδον Α 
11 ἐνταῦϑα «αὖ ἀοϊοηάτπτα (οτὰ. ΕΠ) ὡὰῦ ἐν ταύταις οΟΥΥΙσΘησ1η 
12 αὐτοῦ οτα. Ἐὶ 21 ἐκέλευε Α: οοΥτ. Εἰ 22 ἴογῦ. ἡμέρας 
26 ἀθ ΟἸΘαΥΟῺΏΪ Ἰοοο οὗ, Ρ. δ14 6 
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ἄϑλα ἐτίϑει . .. νοῦν οὐκ ἔχων" τοῦτο γάρ ἐστιν ὃ 
λεγόμενος. οἶμαι. Ζιὸς ἅμα καὶ βασιλέως ἐγκέφαλος" 
ὅϑεν ὁ πάντων εὐδαιμονέστατος Σαρδανάπαλλος, ὃ παρ᾽ 
δ’ χ ΄ ΄ὕ ᾿ 3 , " ΄ 
ὅλον τὸν βίον τιμήσας τὰς ἀπολαύσεις. καὶ τελευτήσας 

δείκνυσιν ἐν τῷ τοῦ μνήματος τύπῳ τοῖς δακτύλοις ὅ 

οἵου καταγέλωτός ἐστιν ἄξια τὰ τῶν ἀνθρώπῶΩῶν πράγ- 
α ματα, οὐκ ἄξια ὄντα ψόφου δαχτύλων., ὃν πεποίηται 

ποιούμενος δὶς ἐν χορῷ ἡ περὶ τὰ λοιπὰ σπουδή. φαί- 

νεται οὖν οὐκ ἄπρακτος γενόμενος Σαρδανάπαλλος" καὶ 

γὰρ ἐπιγέγραπται αὐτοῦ τῷ μνήματι" ᾿Σαρδανάπαλλος 

᾿ἀνακυνδαράξεω ᾿γχιάλην ἔδειμε καὶ Ταρσὸν μιῇ ἡμέρῃ, 

ἀλλὰ νῦν τέϑνηκεν. ᾿Δμύντας δὲ ἐν τρίτῳ Σταϑμῶν 

(δον. ΑἹ. Μ. Ρ. 186) ἐν τῇ Νίνῳ φησὶν εἶναι χῶμα ὑψηλόν, 
ὅπερ κατασπάσαι Κῦρον ἐν τῇ πολιορκίᾳ ἀντιχωννύντα 

ἔ τῇ πόλει. λέγεσϑαι δὲ τὸ χῶμα τοῦτ᾽ εἶναι Σαρδανα- 

πάλλου τοῦ βασιλεύσαντος Νίνου. ἐφ᾽ οὗ καὶ ἐπιγε- 

γράφϑαι ἐν στήλῃ λιϑίνῃ Χαλδαικοῖς γράμμασιν ὃ μετ- 

ἐνεγκεῖν Χοιρέλον (θρῖς. 1 809 Κι) ἔμμετρον ποιήσαντα. ὦ 

εἶναι δὲ τοῦτο: “ἐγὼ δὲ ἐβασίλευσα καὶ ἄχρι ἑώρων ἡ 
τοῦ ἡλίου {τὸν φῶς. ἔπιον. ἔφαγον. ἠφροδισίασα. εἰδὼδ 

δϑοτόν τὲ χρόνον ὄντα βραχὺν ὃν ζῶσιν οἱ ἄνϑρωποι καὶ 

τοῦτον πολλὰς ἔχοντα μεταβολὰς καὶ καποπαϑείας, καὶ 

ὧν ἂν καταλίπω ἀγαϑῶν ἄλλοι ἕξουσι τὰς ἀπολαύσεις." ; 

διὸ χἀγὼ ἡμέραν οὐδεμίαν παρέλιπον τοῦτο ποιῶν. 

ὅ ἴονῦ. τοῖς δαχτύλοις (ἀποληκοῦντι» νε] ζἀποκροτοῦντι), 
ἡδη] ΟἸΘΔΙΟΠὰΒ. ΘΟ 61) ἸΟΠΙΟΟ βου] ρίοῦθ αϑὰ85 οδϑῦ ἂς (δ 1βέμθηθβ. 
(ἔν. 82 Μὴ, ααθιὰ Ηβ]]δηϊοατα ἔπῖ8586. ΡΘΥΡσ Δ ὈΠΠΙοΣ οοπίθοῖῦ 
ΝΙ658 ἱπᾷ. 1. Μααν. 1880 Ρ. 11 7. 8 ὃν χορεύων πεποίηται (Ἀ181] 
ΔΙΩΡ]1.5) Ἐ᾿, σου τϑϑθϊθαι ποαπθπαηῦ; ΟἸ ΔΤ ΟμπΒ. πῸπ ΒοΙππὶ Ῥ]Ὸ 
86. οἶα 5684 οὐϊδη Ὁγ0 8115 Ἰαθοσδπάθση 6586 αἰσιὺ (οἴ, Ρ. 
5146), αὐοᾶὰ γ6] βαγάδηδρθ!]ασα ἔθοῖββθ ΠΟΙ ΠΘΙα ἸΠΣΟΥΪΟΒΈΌΠΙ, 
Θαμἄθιη γθῖῸ ἀπδυττι ὉΣΌΙΌΤ ΟΟΠΙ ΟΥ̓ΘΠῚ 20 τὸ δαὰ. Καὶ 



1Β 1609 

Κλείταρχος δ᾽ ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν περὶ ᾿Δ4λέξανδρον 
(ἔν. 2 Μὴ γήρᾳ τελευτῆσαί φησιν Σαρδανάπαλλον μετὰ 

τὴν ἀπόπτωσιν τῆς Σύρων ἀρχῆς. ᾿ἀριστόβουλος δ᾽ 
(ἔν, 6) ἐν ᾿Ζγχιάλῃ, ἣν ἐδείματο. φησί, Σαρδανάπαλλος. 

᾿4λέξανδρος ἀναβαίνων εἰς Πέρσας κατεστρατοπεδεύσατο. 
καὶ ἦν οὐ πόρρω τὸ τοῦ Σαρδαναπάλλου μνημεῖον, ἐφ᾽ 
οὗ ἑστάναι τύπον λίϑινον συμβεβληκότα τῆς δεξιᾶς 

χειρὸς τοὺς δαχτύλους. ὡς ἂν ἀποκροτοῦντα. ἐπιγε- 

γράφϑαι δ᾽ αὐτῷ ᾿Ζ“σσυρίοις γράμμασι" ᾿Σαρδανάπαλλος 
᾿Δνακυνδαράξεω παῖς ᾿Δγχιάλην καὶ Ταρσὸν ἔδειμεν 

ἡμέρῃ μιῇ. ἔσϑιε, πῖνε. παῖξε: ὡς τἄλλα τούτου οὐκ 

ἄξια. τοῦ ἀποχροτήματος ἔοικε λέγειν. 

40. οὐ μόνος δὲ ὁ Σαρδανάπαλλος διετέϑρυπτο., 
ἀλλὰ καὶ ἈΝΔΡΟΚΟΤΤΟΣ ὁ Φρύξ. καὶ γὰρ οὗτος ἐνε- 
δύσατο ἀνθινὴν ἐσθῆτα καὶ γυναικὸς εὐπρεπέστερον 

, 
) 

ἐκοσμεῖτο, ὡς Μνασέας φησὶν ἐν τρίτῳ Εὐρώπης 
(ΓΟ ΠῚ 1623). Κλέαρχος δ᾽ ἐν πέμπτῳ Βίων (Ἢ 6 ΤΙ 807) 
ΣΑΓΑΡΙΝ φησι τὸν Μαριανδυνὸν ὑπὸ τρυφῆς σιτεῖσϑαι 

μὲν μέχρι γήρως ἐκ τοῦ τῆς τιτϑῆς στόματος. ἵνα 

μὴ μασώμενος πονέσειε. οὐ πώποτε δὲ τὴν χεῖρα κα- 

τωτέρω τοῦ ὀμφαλοῦ προενέγκασϑαι. διὸ καὶ ᾽Ζρι- 

στοτέλης Ξενοκράότην τὸν Χαλκηδόνιον σκώπτων ὅτι 

οὐρῶν οὐ προσῆγε τὴν χεῖρα τῷ αἰδοίῳ ἔλεγεν (Ἐν. 

Ηῖρν. 317)" 

χεῖρες μὲν ἁγναί, φρὴν δ᾽ ἔχει μίασμά τι. 
Κτησίας δὲ ἱστορεῖ (ἔν. 5652 Μὴ) ΑΝΝΑΡΟΝ τὸν βασιλέως 

8 ἐπικροτοῦντα Α Ε: οοΥΥ. Νίοβθ 10 ἀνακυνδαράξου ΔΑ ἘΝ, 
Θιαθπἀδηάστη 6886 (αὖ ἔδοϊ Μυ58) ἀοοοῦ ϑύγαθο 14 ρ. 672 
11 μιᾶν Α: οοΥγ. ὁ 14 ἀνδρόκοτος ΕΒΞ![ 14. 1 τϑοοὐϊυ5 ἐνεδύετο 
20. 21 χατώτερον Α: οοΥΥ. Εἰ 5ὅ μιασματὰ Α: ΟΟΥ. ἘῚ 
26 Νάναρον γοοοὺ ΝΙοο]. Πάτα. ἔτ. 10, γϑοίϊαβ αὖ νἱἀοίαν 

Ὁ 
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ὕπαρχον καὶ τῆς Βαβυλωνίας δυναστεύσαντα στολῇ χρῆ- 

σϑαι γυναικείᾳ καὶ κόσμῳ, καὶ ὅτι βασιλέως δούλῳ ὄντι 

αὐτῷ εἰς τὸ δεῖπνον εἰσήεσαν πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν 

[ψάλλουσαι καὶ ἄδουσαι] γυναῖχες. ἔψαλλον δὲ αὗται 

6 καὶ ἦδον ἐκείνου δειπνοῦντος: Φοῖνιξ δ᾽ ὁ Κολοφώ- δ᾽ 
νιος ποιητὴς περὶ ΝΙΝΟΥ λέγων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ἰάμ- 
βωὼν φησίν (ὁ680]. Ρ. 141)" 

ἀνὴρ Νίνος τις ἐγένετ᾽. ὡς ἐγὼ ᾿κούω. 

᾿Φσσύριος" ὅστις εἶχε χρυσίου πόντον. 

τάλαντα πολλῷ πλέονα Κασπίης ψάμμου" 

ὃς οὐκ ἴδ᾽ ἀστέρ᾽ οὐδιζωνεδιζητο. 

8 οὐ παρ᾽ μάγοισι πῦρ ἱερὸν ἀνέστησεν. 

ὥσπερ νόμος. ῥάβδοισι τοῦ ϑεοῦ ψαύων" 

οὐ μυϑηητης, οὐ δικασπόλος κεῖνος. 
οὐ λεωλογεῖν ἐμάνϑαν᾽, οὐκ ἀμιϑρῆσαι. 

Ἑ ἀλλ᾽ ἦν ἄριστος ἐσϑίειν τε καὶ πίνειν 
10 κἠρᾶν, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα κατὰ πετρῶν ὄὥϑει. 

ὡς δ᾽ ἀπέϑαν᾽ ὡνήρ. πᾶσι κατέλιπε ῥῆσιν. 

ὅκου Νίνος νῦν ἐστι καὶ τὸ σῆμ᾽ ἄδει" 

“ἄκουσον, εἴτ᾽ ᾿ἡσσύριος εἴτε καὶ Μῆδος 

εἷς ἢ Κόραξος ἢ ἀπὸ τῶν ἄνω λιμνῶν 

18 ᾿Ινδὸς κομήτης" οὐ γὰρ ἅλια κηρύσσω" 

ἐγὼ Νίνος πάλαι ποτ᾽ ἐγενόμην πνεῦμα, 

νῦν δ᾽ οὐχ ἔτ᾽ οὐδέν. ἀλλὰ γῆ πεποίημαι. 

4 ἱποϊαβῶ 46], αὶ 8 ἐγὼ κλύω Α: οοΥἦ. Μοὶῃ 9. 10 χρυ- 
σειου πόντον καὶ ταλλαὰ πολλον ἃ χρυσίου τάλαντα πολλῷ Ἐ!: 
οοὐγ. Ηδαρὺ 11 οοτγαρύαβ, βϑηὐθηὐια πᾶθο ἔπουὶϊῦ “ψυρὺ ἩδηνῈ 
οἸνηρθινην πθηι6 ᾿μαβέαμι (γ 61 “πδηχυιθ δοίη ἤμεθα δεῖ σιογίαμι᾽) 
χιιαογοθαϊ ὀἼᾷΆἡ12 510 Α, ἔοτύ. οὐ παμμάγοισι (δάβδοισι)Ἠ 14 οὗ 
μυήϑη Ἐ!, οὐ μυϑιητής ὅ0Ε ἙΝ 15 Τοτύ. οὐ γεωλογεῖν 11 κπη- ἢ 
ραν Ἀ: οοΥΥ. Εἰ 19 σῆμα ἴδει Α: οοΥν. ΝΆΘΚΘ 29 Σινδὸς 
ΞΟΠ κομήτης (510) ἄλλα ΔΑ: οοΥτ. ὙΥδπι 
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ἔχω δ᾽ ὁκόσον ἔπαισα χὠκόσ᾽ ἤεισα 

ΠΑ ὙΡΛΑΛ οΙς οὐ ως χὠχόσ᾽ ἠράσϑην. 

30 τὰ δ᾽ ὄλβι᾽ ἡμέων δήιοι συνελϑόντες 
φέρουσιν, ὥσπερ ὠμὸν ἔριφον αἱ Βάκχαι. 

ἐγὼ δ᾽ ἐς “Ἥιδην οὔτε χρυσὸν οὔϑ᾽ ἵππον 
οὔτ᾽ ἀργυρῆν ἅμαξαν ὠχόμην ἕλκων" 

σποδὸς δὲ πολλὴ χὠ μιτρηφόρος κεῖμαι." 
41. Θεόπομπος δ᾽ ἐν πεντεκαιδεκάτῃ Φιλιππικῶν 

Ἱστοριῶν ((ἨΘῚ 299) ΣΤΡΑΤΩ͂ΝΑ φησι τὸν Σιδώνιον βα- 

σιλέα ὑπερβάλλειν ἡδυπαϑείᾳ καὶ τρυφῇ πάντας ἀνϑρώ- 
πους. οἷα γὰρ τοὺς Φαίακας Ὅμηρος (9 348) ποιεῖν μεμυ- 

ϑολόγηκεν ἑορτάζοντας καὶ πίνοντας καὶ κιϑαρῳδῶν καὶ 

βῥαψωδῶν ἀκροωμένους, τοιαῦτα καὶ ὃ Στράτων διετέλει 

ποιῶν πολὺν χρόνον. καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ἐκείνων 
παρεχεκινήκει πρὸς τὰς ἧδονάς. ὅσον οἵ μὲν Φαίακες, 

ὥς φησιν Ὅμηρος. μετὰ τῶν οἰκείων γυναικῶν καὶ 
ϑυγατέρων ἐποιοῦντο τοὺς πότους, ὁ δὲ Στράτων μετ᾽ 

αὐλητρίδων καὶ ψαλτριῶν καὶ κιϑαριστριῶν κατεσκευ- 
ἄξετο τὰς συνουσίας" καὶ μετεπέμπετο πολλὰς μὲν ἕταί- 
ρας ἐκ Πελοποννήσου. πολλὰς δὲ μουσουργοὺς ἐξ Ιωνίας. 
ἑτέρας δὲ παιδίσκας ἐξ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος. τὰς μὲν 
ὠδικάς, τὰς δὲ ὀρχηστρικάς, ὧν εἴθιστο μετὰ τῶν φίλων 

ἀγῶνας τιϑέναι καὶ μεϑ᾽ ὧν συνουσιάζων διέτριβεν, 

1 ὁκόσσον ἃ: οοτΥ.  ἐἔδαισα ἃ ἔδεσα ἘΠ: οοὐγ αὦ'ὸ'ὸὶ: χω- 
κόσσ᾽ ἤεισα Δ, οτα. Ἐὶ 2 χωκόσσ᾽ ἐράσϑην Α: οοΥἹ. ΝΑθΚθο, 
ἴοτύ. ζχὠκόσ᾽ ἔφαγον ἔπιόν τεῦ (γ61] χὠκόσα φάγον πίον τε) 
χὠώκόσ’ ἠράσϑην 838 ἡμῶν ΒΒ 1 πελλὴ Μείπ 9 Σιδωνίων 
ϑοτη, 86α οἵ, Α6]. γ. ἢ. 7,2 10 ὑπερέβαλεν (ταυίαία βγαούατδ) 
Ε, ὑπερβαλέσϑαι σπεῦσαι ΔΑε], ππᾶθ ὑπερβαλεῖν οἴ8ο1] νἱάθῦυν 
11 γγὸ ποιεῖν ἔυϊ αἀρυᾶὰ ΤΒδοροιαραμα ἔογ. διαβιοῦν 511 
16 παρακεχινήκει αὶ ὅσον Κι: ὅϑεν Α πλὴν ὅσον οἵ μὲν (μϑυτδ- 
Ἰσπθ σοταραπαϊα δ) Εἰ, ὅσῳ δοῦν 18.19 κατεσκεύαστο Α: οοΥ7. Καὶ 

Ὀ 
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χαίρων μὲν καὶ (αὐτὸς) τῷ βίῳ τῷ τοιούτῳ, [καὶ] δοῦ-᾿ 

λοὸς ὧν φύσει τῶν ἡδονῶν. ἔτι δὲ μᾶλλον πρὸς τὸν 

Νικοχλέα φιλοτιμούμενος. ἐτύγχανον γὰρ ὑπερφιλοτί- ᾿ 

μῶς ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους καὶ σπουδάζων ἕχάτερος 

αὐτὸς ἥδιον καὶ ῥαϑυμότερον ποιεῖσϑαι τὸν βίον" οἵ 

γε προῆλϑον εἰς τοσαύτην ἅμιλλαν, ὡς ἡμεῖς ἀκούομεν, 

ὥστε πυνϑανόμενοι παρὰ τῶν ἀφικνουμένων τάς τὲ πα- 

ραδσκευὰς τῶν οἰκιῶν καὶ τὰς πολυτελείας τῶν ϑυσιῶν ἷ 

τὰς παρ᾽ ἑκατέρῳ γινομένας ἐφιλονίκουν ὑπερβάλλε-. 

ὄϑαι τοῖς τοιούτοις ἀλλήλους. ἐσπούδαξον δὲ δοκεῖν Ι 

εὐδαίμονες εἶναι καὶ μακαριστοί. οὐ μὴν περί γε τὴν 

τοῦ βίου τελευτὴν διηυτύχησαν, ἀλλ᾽ ἀμφότεροι βιαίῳ ὦ 

ϑανάτῳ διεφϑάρησαν. ᾿Δναξιμένης δ᾽ ἐν τῷ ἐπι- 

γραφομένῳ Βασιλέων Μιεεταλλαγαὶ (βου. Α1. Μ. ρΡ. 88) περὺ 

τοῦ Στράτωνος τὰ αὐτὰ ἱστορήσας διημιλλῆσϑαί φησιν 

αὐτὸν Νικοκλεῖ τῷ τῆς ἐν Κύπρῳ Σαλαμῖνος βασιλεύ- ὦ 

σαντι ἐσπουδακότι περὶ τρυφὴν καὶ ἀσέλγειαν. ἀπο- ὁ 

ϑανεῖν τ᾽ ἀμφοτέρους βιαίως. 

42, ἐν δὲ τῇ α΄’ τῶν Φιλιππικῶν Θεόπομπος περὶ ἡ 
Φιλίππου λέγων φησίν ((ἨΘ Ί 288) “καὶ τριταῖος εἰς 
Ὀνόκαρσιν ἀφικνεῖται. χωρίον τι τῆς Θράκης ἄλσος, 

ἔχον πολὺ κατεσκευασμένον καλῶς καὶ πρὸς τὸ ἐνδιαι- ἢ 

τηϑῆναι κεχαρισμένον ἄλλως τε καὶ τὴν ϑερινὴν ὥραν. 

ἦν γὰρ καὶ τῶν ὑπὸ ΚΟΤΥΟΣ προχριϑέντων, ὃς ἁπάν- ὦ 

των τῶν βασιλέων τῶν ἐν τῇ Θράκῃ γεγενημένων μά- ἢ 

λιστα πρὸς ἡδυπαϑείας καὶ τρυφὰς ὥρμησε, καὶ περιιὼν ὦ 

τὴν χώραν ὅπου κατίδοι τόπους δένδρεσι συσκίους καὶ ἡ 

καταρρύτους ὕδασι. τούτους κατεσκεύασεν ἑστιατόρια" 

1 αὐτὸς ααᾷ. Καὶ καὶ Ὧ6]. Καὶ 9. ἐφιλονείκουν ΑΓ 
18 γτδθβίαῦ φζκαὶν ᾿ἀναξιμένης δ᾽ 22. 28 διαιτηϑῆναι Α: 
σον, Μη 28 ἱστιατόρια Α: οοὐν. Εἰ Ι 
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χαὶ φοιτῶν εἰς ἑκάστους ὁπότε τύχοι ϑυσίας τὲ τοῖς 

ϑεοῖς ἐποιεῖτο καὶ συνῆν μετὰ τῶν ὑπάρχων, εὐδαίμων 

καὶ μακαριστὸς ὧν ἕως εἰς τὴν ᾿4ϑηνᾶν βλασφημεῖν 

καὶ πλημμελεῖν ἐπεχείρησεν. διηγεῖταί τε ἑξῆς ὃ συγ- 

γραφεὺς ὅτι δεῖπνον κατεσχεύασεν ὁ Κότυς ὡς γαμου- 

μένης αὐτῷ τῆς ᾿ϑηνᾶς καὶ θάλαμον κατασκευάσας 

᾿ἀνέμενεν μεϑύων τὴν ϑεόν. ἤδη δ᾽ ἔκφρων γενόμενος 

ἔπεμπέ τινα τῶν δορυφόρων ὀψόμενον εἰ παραγέγονενδ83 

ἡ ϑεὸς εἰς τὸν ϑάλαμον. ἀφικομένου δ᾽ ἐκείνου καὶ 

εἰπόντος μηδένα εἶναι ἐν τῷ ϑαλάμῳ., τοξεύσας τοῦ- 

τὸν ἀπέχτεινεν καὶ ἄλλον δεύτερον ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς, 

ἕως ὃ τρίτος συνεὶς παραγενομένην ἔφη πάλαι τὴν ϑεὸν 
αὐτὸν ἀναμένειν. ὃ δὲ βασιλεὺς οὗτός ποτὲ καὶ ξηλο- 

τυπήσας τὴν αὑτοῦ γυναῖκα ταῖς αὑτοῦ χερσὶν ἀνέτεμε 

τὴν ἄνϑρωπον ἀπὸ τῶν αἰδοίων ἀρξάμενος. 

43. ἐν δὲ τῇ τρισκαιδεκάτῃ τῶν Φιλιππικῶν περὶ 
ΧΑΒΡΙΟΥ τοῦ ᾿“ϑηναίων (στρατηγοῦ ἱστορῶν φησιν Ὁ 

(μια. 297)" “οὐ δυνάμενος δὲ ζῆν ἐν τῇ πόλει τὰ μὲν 
διὰ τὴν ἀσέλγειαν καὶ διὰ τὴν πολυτέλειαν τὴν αὑτοῦ 

τὴν περὶ τὸν βίον, τὰ δὲ διὰ τοὺς ᾿4ϑηναίους᾽ ἅπασι 
γάρ εἰσι χαλεποί: διὸ καὶ εἴλοντο αὐτῶν οἵ ἔνδοξοι 

᾿ ἔξω τῆς πόλεως καταβιοῦν., ᾿Ιφικράτης μὲν ἐν Θράκῃ. 

᾿ Κόνων δ᾽ ἐν Κύπρῳ, Τιμόϑεος δ᾽ ἐν “έσβῳ, Χάρης 
δ᾽ ἐν Σιγείῳ, καὶ αὐτὸς ὃ Χαβρίας ἐν Αἰγύπτῳ. καὶ 
περὶ τοῦ Χάρητος ἐν τῇ πέμπτῃ καὶ τεσσαρακοστῇ φη- 

συν (101. 818) ᾿Χάρητός τὲ νωϑροῦ τε ὄντος καὶ βρα- ὁ 

δέος, καίτοι γὲ καὶ πρὸς τρυφὴν ἤδη ξῶντος' ὅς γὲ 

12 παραγενόμενος ἔφη ΔΈ: οοΥγ, Καὶ 171 στρατηγοῦ 886, 
Κ, Χαβρίας ὁ ̓ Δϑηναῖος (τααῤαΐδα, πἰταούατα) Εἰ 21 γὰρ {τοῖς 
εὐδοκιμοῦσιν» 5ῖτι. Μοΐῃ, οἵ. Νϑροβ. μαῦυ. ο. 8 21.22 εἰδύιβ 
γιθοθα5 24 σιγίωι Α: οοΥΥ. ΕΒ 21 καί τι καὶ πρὸς ΥΊ]ΔΤΩ 
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περιήγετο στρατευόμενος αὐλητρίδας καὶ ψαλτρίας καὶ 
πεξὰς ἑταίρας, καὶ τῶν χρημάτων τῶν εἰσφερομένων 

εἰς τὸν πόλεμον τὰ μὲν εἰς ταύτην τὴν ὕβριν ἀνήλισκε, ὦ 

τὰ δ᾽ αὐτοῦ κατέλειπεν ᾿άἀϑήνησιν τοῖς τε λέγουσιν καὶ ἡ 

τὰ ψηφίσματα γράφουσιν καὶ τῶν ἰδιωτῶν τοῖς δικαξζο- ἐ 

μένοις" ἐφ᾽ οἷς ὃ δῆμος ὃ τῶν ᾿4ϑηναίων οὐδεπώποτε, 

ἠγανάκτησεν, ἀλλὰ διὰ ταῦτα καὶ μᾶλλον αὐτὸν ἠγάπα ὦ 

τῶν πολιτῶν, καὶ δικαίως" καὶ γὰρ αὐτοὶ τοῦτον τὸν ἡ 

τρόπον ἔζων, ὥστε τοὺς μὲν νέους ἐν τοῖς αὐλητριδίοις ] 

καὶ παρὰ ταῖς ἑταίραις διατρίβειν. τοὺς δὲ μικρὸν ἐκεί- 

νῶν πρεσβυτέρους ἐν πότοις {χαὶΣ κύβοις καὶ ταῖς τοι- 

αὐταις ἀσωτίαις, τὸν δὲ δῆμον ἅπαντα πλείω κατανα- ὦ 

λίσκειν εἰς τὰς κοινὰς ἑστιάσεις καὶ κρεανομίας ἤπερ 

εἰς τὴν τῆς πόλεως διοίκησιν. ἐν δὲ τῷ ἐπιγραφομένῳ 

τοῦ Θεοπόμπου συγγράμματι περὶ τῶν ἐκ Ζελφῶν 

συληϑέντων Χρημάτων (ἱά. 808) ᾿ Χάρητι, φησί, τῷ ᾽'4ϑη- 
ναίῳ διὰ Δυσάνδρου τάλαντα ἑξήκοντα. ἀφ᾽ ὧν ἐδεί-᾿ 
πνισεν ᾿Αϑηναίους ἐν τῇ ἀγορᾷ ϑύσας τὰ ἐπινίκια τῆς 
γενομένης μάχης πρὸς τοὺς Φιλίππου ξένους. ὧν 

ἡγεῖτο μὲν ᾿άδαῖος ὃ ᾿“λεκτρυὼν ἐπικαλούμενος" περὶ 
οὗ καὶ Ἡρακλείδης ὃ τῶν κωμῳδιῶν ποιητὴς μέωνη- 

ται οὕτως (1 488 Κ)᾽ 

᾿Δλεκτρυόνα τὸν τοῦ Φιλίππου παραλαβὼν 

ἀωρὶ κοκκύξοντα καὶ πλανώμενον 

κατέκοψεν" οὐ γὰρ εἶχεν οὐδέπω λόφον. 

4 κατέλιπεν ΑΕ: οοΥν. Οὐ 7.8 ἠγάπων οἵ πολῖται Ἐ,, μά-᾿ 
λιστ᾽ αὐτὸν Κὶ, τῶν {μετρίων πολιτῶν 11δὰ 8 καὶ εἰκότως 
Μη 10 καὶ οτι. Ε᾿, ἔονύ. σὺν τοῖς αὐλ. παρὰ ταῖς ἑταίραις, ἷ 
ΟΕ Ρ ὅτε, 01 ΤΉ Θββϑ]ουατη νἱΐα ΘΒ πὰ ΘΟ]ΟΥ 8 ἀθβου δα 
11 ἔν τε τοῖς κύβοις ἐν κύβοις ἘΠ οοττ. Καὶ 001]. ». δῶ 7ω 117 διὰ" 
“Ἱυσάνδρου οοτγαρίω μΡαΐαὺ ὅρη 19 ΤΠΘοΟΡοΙαΡὶ σουῦϑ ἔοτῦ, ᾿ 
Θὐΐαι Ἰοησίαθ. ρου πη 20 ὁ ᾿ἡλεκτρυὼν ἘΠ: ᾿Δλεχτρυὼν ἃ 
231 Ἡρακλείδης ΒΕ: ὁ Ηρακχλείδης αὶ 28 καταλαβὼν ΜοΙηῃ 
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ἕνα κατακόψας μάλα συχνοὺς ἐδείπνισεν 

ὅ Χάρης ᾿4ϑηναίων τόϑ᾽᾽" ὡς γενναῖος ἦν. 
τὰ αὐτὰ ἱστορεῖ καὶ Ζοῦρις (6 Π 4το). Ε 

44. Ἰδομενεὺς δέ φησι (14. 491) καὶ τοὺς ΤΤΕΙΣΙ- 

Ἴ ΣΤΡΑΤΙΔΑΣ Ἱππίαν καὶ Ἵππαρχον εὑρεῖν ϑαλίας καὶ 

κώμους᾽ διὸ καὶ ἵππων καὶ ἕτέρων πολλῶν ἐπιπολά- 

σαι τὸ πλῆϑος παρ᾽ αὐτοῖς" ὅϑεν βαρεῖαν αὐτῶν γενέ- 
᾿σϑαι τὴν ἀρχήν. καίτοι ὃ πατὴρ αὐτῶν Πεισίστρατος 

μετρίως ἐχρῆτο ταῖς ἡδοναῖς᾽ ὅς γε οὐδ᾽ ἐν τοῖς χω- 

᾿ρέίοις οὐδ᾽ ἐν τοῖς κήποις φύλακας καϑίστα, ὡς Θεό- 

πομπὸς ἱστορεῖ ἐν τῇ πρώτῃ καὶ εἰκοστῇ (Ὴ6 1 8308).688 

ἀλλ᾽ εἴα τὸν βουλόμενον εἰσιόντα ἀπολαύειν καὶ λαμ- 

᾿ βάνειν ὧν δεηϑείη ὅπερ ὕστερον ἐποίησε καὶ ΚΙΜΩΝ 
᾿ μιμησάμενος ἐκεῖνον. περὶ οὗ καὶ αὐτοῦ ἱστορῶν ἐν τῇ 

᾿ δεχάτῃ τῶν Φιλιππικῶν ὁ Θεόπομπός φησι (014. 293)" 
Κίμων ὁ ᾿4ϑηναῖος ἐν τοῖς ἀγροῖς καὶ τοῖς κήποις 

οὐδένα τοῦ χαρποῦ καϑίστα φύλακα, ὅπως οἵ βουλό- 

μενον τῶν πολιτῶν εἰσιόντες ὀπωρίξωνται καὶ λαμβά- 

᾿ νῶσιν εἴ τινος δέοιντο τῶν ἐν τοῖς χωρίοις. ἔπειτα 

᾿ τὴν οἰκίαν παρεῖχε κοινὴν ἅπασι᾽ καὶ δεῖπνον αἰεὶ εὐ- Ὁ 
τελὲς παρασκευάξεσϑαι πολλοῖς ἀνθρώποις καὶ τοὺς 

ἀπόρους προσιόντας τῶν ᾿4ϑηναίων εἰσιόντας δειπνεῖν. 

ἐθεράπευεν δὲ καὶ τοὺς καϑ' ἑχάστην ἡμέραν αὐτοῦ τι 

δεομένους, καὶ λέγουσιν ὡς περιήγετο μὲν ἀεὶ νεανί- 

ἔ σκους δύ᾽ ἢ τρεῖς ἔχοντας κέρματα τούτοις τε διδόναι 

1 κάτα κόψας (οτα. ἕνα) ὁ 2. ᾿4“ϑηναίους  ὅ εὑρεῶν ταϊΓ γα 
6 παρασίτων (ρτο ζἕππων)ὴ ϑ΄πῦθμῖβ ἑταίρων Μοῖῃ (ἑταιρῶν (88) 
9 ὅς γε Μοῖη: ὥστε ΑΒ 10 καϑίστα Μοΐῃ: ἐφίστα Δ, οὗ Ρ». ὅ388 
16 Ἰθιηγηδ, οΘοα]ο18 τὰ ἔργα καὶ ἡ δίαιτα τοῦ σχο(λαστικοῦ) Εὐστα- 

᾿ς ϑίου 18, 19 ΤΠΘΟΡοΙΩΡαΒ 5ογιρϑὶὺ ὀπωρίζοιντο καὶ λαμβά- 
ΤΠ Κοιεν 20. 21 δεῖπνον λιτὸν μέν, ἀρκοῦν δὲ πολλοῖς ῬΙαῦ. 

Οἴπα. 10, Αὐπθηδθαβ ταϊηίτηθ ἴρθῶ ΤΗΘοροταρὶ τϑῖρῶ ἀρροδβαὶϊ 
“22 εἰσιόντας 46]. ς, γοούϊα5 προσιόντας (ΘΙ ΘΥΘΙῚ5 
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προσέταττεν. ὁπότε τις προσέλϑοι αὐτοῦ δεόμενος. καί 
φασι μὲν αὐτὸν καὶ εἰς ταφὴν εἰσφέρειν. ποιεῖν δὲ 

καὶ τοῦτο πολλάκις, ὁπότε τῶν πολιτῶν τινα ἴδοι κα- 

κῶς ἠμφιεσμένον, κελεύειν αὐτῷ μεταμφιέννυσθϑαι τῶν 

νεανίσκων τινὰ τῶν συναχκολουϑούντων αὐτῷ. ἐκ δὴ 

τούτων ἁπάντων ηὐδοκίμει καὶ πρῶτος ἦν τῶν πολι- 

τῶν. ὃ δὲ Πεισίστρατος καὶ ἐν πολλοῖς βαρὺς ἐγένετο, 

ὅτου καὶ τὸ ᾿ἀϑήνησι τοῦ Διονύσου πρόσωπον ἐχείνου ἡ 

τινές φασιν εἰκόνα. 40. ΤΠΕΈΡΙΚΛΕΑ δὲ τὸν Ὀλύμπιόν 

φησιν Ἡρακλείδης ὃ Ποντικὸς ἐν τῷ περὶ Ἡδονῆς 

ὡς ἀπήλλαξεν ἐκ τῆς οἰκίας τὴν γυναῖκα καὶ τὸν μεϑ' 

ἡδονῆς βίον προείλετο ὥκει τε μετ᾽ ᾿Δσπασίας τῆς ἔχ᾽ 

Μεγάρων ἕταίρας καὶ τὸ πολὺ μέρος τῆς οὐσίας εἰς. 

ταύτην κατανάλωσε. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ δὲ οὔπω ᾿4ϑηναίων 

μεϑυσκομένων οὐδ᾽ ἑταίραις χρωμένων ἐκφανῶς τέϑριπ- 

πον ζεύξας ἑταιρίδων διὰ τοῦ Κεραμεικοῦ πληϑύοντος, 

ἑωϑινὸς ἤλασεν. ἀμφιβόλως δ᾽ αὐτὸ εἴρηκεν ὁ δο- 
μενεύς, εἶτε ἑταίρας τέτταρας συνυπέξευξεν ὡς ἵππους᾽ 

εἴτ᾽ ἀνεβίβασεν αὐτὰς ἐπὶ τὸ τέϑριππον. Πόσσις δ᾽ 

ἐν τρίτῳ Μαγνητικῶν (Δ ΙΥ͂ 488) τὸν Θεμιστοκλέα 

φησὶν ἐν Μαγνησίᾳ τὴν στεφανηφόρον ἀρχὴν ἀναλα-, 

βόντα ϑῦσαι ᾿4ϑηνᾷ καὶ τὴν ἑορτὴν Παναϑήναια ὀνο-᾿ 

μάσαι καὶ Ζιονύσῳ Χοοπότῃ ϑυσιάσαντα καὶ τὴν Χοῶν 

ἑορτὴν αὐτόϑι καταδεῖξαι. Κλέαρχος δὲ ἐν πρώτω 
περὶ Φιλίας ([ἨΘ 1818) τὸν Θεμιστοκλέα φησὶ τρίκλι-" 
γον οἰχοδομησάμενον περικαλλέστατον ἀγαπᾶν (ἂν 

ἔφησεν, εἰ τοῦτον φίλων πληρώσειεν. 

1 αὐτοῦ {τι Κὶ, του δεόμενος Ια 2. γοϑ]αὐ εἰσφέρει 
«τοῖς ἐν ἀπορίᾳ ἀποθνήσκουσιν 1 ἐν πότοις ῬΥατα 8. ὅποι 
καὶ ΔῈ: οοτῖ. Καὶ, ἔπτη ἐκείνου ἕοτῦ. ἀθ]θμπᾶσθπι 18 μέρος οπι. Ἐ' 
11 ἤλαυνε Ὲ 1717.18 ᾿Ιδομενεύς (οἴ, Ρ». 582 ἢ), ααἱ οὐ ΤΉΘΟΡΟΙΙΡΙ, 
εὐ Ηθυδοάδθ νοῦθα αὐδαϊθνσαῦς 28 χοοπώτηι αὶ 20ὰν δὐᾶ." 

.αἂὐ ατὖ “2: ἀνε ε- ἂν»- ὧν 
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40. Χαμαιλέων δ᾽ ὃ Ποντικὸς ἐν τῷ περὶ ᾿άνα- 
χρέοντος (ἔτ. 11 Κοορ) προϑεὶς τὸ 

ξανϑῇ δ᾽ Εὐρυπύλῃ μέλει 
ὁ περιφόρητος ᾿“ρτέμων, 

) τὴν προσηγορίαν ταύτην λαβεῖν τὸν ἈΡΤΕΜΩ͂ΝΑ διὰ τὸ ἢ 
τρυφερῶς βιοῦντα περιφέρεσθαι ἐπὶ κλίνης. καὶ γὰρ 
᾿ἀνακρέων αὐτὸν ἐκ πενίας εἰς τρυφὴν δρμῆσαί φη- 

σιν ἐν τούτοις (ἔτ. 21 ΒΌ᾽)᾽ 

πρὶν μὲν ἔχων βερβέριον καλύμματ᾽ ἐσφηκωμένα 

) καὶ ξυλίνους ἀστραγάλους ἐν ὠσὶ καὶ ψιλὸν περὶ 

πλευρῇσι... .. βοός, 

νεόπλυτον εἴλυμα κακῆς ἀσπίδος. ἀρτοπώλισιν 

5 χἀϑελοπόρνοισιν ὁμιλέων ὃ πονηρὸς ᾿Δρτέμων, 584 

χίβδηλον εὑρίσκων βίον. 

᾽ πολλὰ μὲν ἐν δουρὶ τιϑεὶς αὐχένα, πολλὰ δ᾽ ἐν τροχῷ, 
πολλὰ δὲ νῶτα σκυτίνῃ μάστιγι ϑωμιχϑείς, κόμην 

πώγωνά τ᾽ ἐχτετιλμένος" 
10 νῦν δ᾽ ἐπιβαίνει σατινέων, χρύσεα φορέων καϑέρματα, 

πάις Κύκης. καὶ σκιαδίσκην ἐλεφαντίνην φορεῖ 

γυναιξὶν αὕτως... Ὀ 

41. περὶ δὲ τοῦ καλοῦ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ Σάτυρος ἴστο- 
ρῶν (ἨΔ ΠῚ 160) ἱλέγεται, φησίν. ὅτι ἐν Ἰωνίᾳ μὲν 
ὧν (Ἰώνων» ἐφαίνετο τρυφερώτερος, ἐν Θήβαις δὲ 
σωμασκῶν καὶ γυμναζόμενος τῶν Θηβαίων αὐτῶν μᾶλλον 

᾽ Βοιώτιος, ἐν Θετταλίᾳ δὲ ἱπποτροφῶν καὶ ἡνιοχῶν τῶν 

᾿«-᾿ 

9 οοΥταρύαβ 10. 11 ψιλὸν ἔχων περὶ πλευρῇσι βοὸς 
(οτηΐββὶβ οἷβ αὐ86 δηξθοθᾶυμ!) Ε᾽, ὑπᾶάθ πλευρῇσι δέρμ᾽ ἔχων 
βοὸς Μοΐπ 12 νεόπλουτον Α: οοΥΥ. Ε, νήπλυτον ΟΒΟΘΙΏΔΏΝ 
18 καὶ ἐθελοπόρνοισιν ΔΕ ὁ πονηρὸς ὁ ἀρτέμων Α: ΟΟΥΥ. 
Μὰ 18 δεϑεὶς Οὐ 16 δ᾽ ἐν ὠὦτω σκυτίνω Α: ΟὁοΥΥ. ἘΠ]Π15] 
(νῶτον ΒΚ) 18 φαρέων Α: οΟΥΥ. Οδ5 19 παῖς ΔΑ: οοτν, ΠῚ 
28 Ἰώνων δαά. Μυβ8, 568 ὧν πο 53υΓΏοθ76 τηοπαὶϊὺ ὙΥΊ]δια, το- 
αὐἰτθαν ἡδυπαϑῶν ἰ816 ααἰὰ 

ἈΤΗΒΝΑΕῦ ΠΤ, 12 
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᾿Δλευαδῶν ἱππικώτερος. ἐν Σπάρτῃ δὲ καρτερίαν καὶ 
ἀφέλειαν ἐπιτηδεύων ἐνίκα τοὺς Λάκωνας, ὑπερῆρεν 

δὲ χαὶ τὴν τῶν Θρακῶν ἀκρατοποσίαν. τὴν δὲ αὑτοῦ 

γυναῖκα πειρῶν ὡς ἕτερος ἔπεμψεν αὐτῇ χιλίους Ζ1α- 

ρεικούς. κάλλιστος δὲ ὧν τὴν μορφὴν κόμην τε ἔτρεφεν 

ἐπὶ πολὺ τῆς ἡλικίας καὶ ὑποδήματα παρηλλαγμένα 
ἐφόρει, ἃ ἀπ’ αὐτοῦ ᾿Δλκιβιάδες καλεῖται. ὅτε δὲ χορη- 

γοίη πομπεύων ἐν πορφυρίδι εἰσιὼν εἰς τὸ ϑέατρον, 

ἐθαυμάζετο οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν ἀλλὰ καὶ ὑπὸ 
τῶν γυναικῶν. διὸ καὶ ᾿ἀντισϑένης ὁ Σωκρατικὸς 

ὡς δὴ αὐτὸς αὐτόπτης γεγονὼς τοῦ ᾿4λκιβιάδου ἰδσχυ- 

ρὸν αὐτὸν καὶ ἀνδρώδη καὶ ἀπαίδευτον καὶ τολμηρὸν ἡ 
καὶ ὡραῖον ἐφ᾽ ἡλικίας (πάσης) γενέσϑαι φησίν. εἰς 

ἃ δὲ τὰς ἀποδημίας ὁπότε στέλλοιτο, τέσσαρσι τῶν συῳ- 

μαχίδων πόλεων ὥσπερ ϑεραπαίναις ἐχρῆτο. σκηνὴν 

μὲν γὰρ αὐτῷ Περσικὴν ἔπησσον ᾿Εφέσιοι, τροφὴν δὲ 

τοῖς ἵπποις αὐτοῦ Χῖοι παρεῖχον, ἱερεῖα δὲ παρίστασαν 

εἰς τὰς ϑυσίας καὶ κρεανομίας Κυξικηνοί, Ζέσβιοι δὲ 
οἶνον παρεῖχον καὶ τὰ ἄλλα τὰ πρὸς τὴν καϑ’ ἡμέραν 
δίαιταν. ἀφικόμενος δ᾽ ᾿ἀϑήνησιν ἐξ Ὀλυμπίας δύο 
πίνακας ἀνέϑηκεν, ᾿Δγλαοφῶντος γραφήν. ὧν ὃ μὲν 

εἶχεν Ὀλυμπιάδα καὶ Πυϑιάδα στεφανούσας αὐτόν, ἐν 
δὲ ϑατέρῳ Νεμέα ἦν καϑημένη καὶ ἐπὶ τῶν γονάτων 

αὐτῆς ᾿Αλκιβιάδης, καλλίων φαινόμενος τῶν γυναικείων 

προσώπων. καὶ στρατηγῶν δὲ ἔτι καλὸς εἶναι ἤϑελεν" 

1. ῶ καὶ ἀσφάλειαν Α ἘΠ: οοὐν. Ηοηαϑύθυ) 4 ἕοτί. ὡς ἕτερος 
(ὼν γ ἀλκιβιάδης ΒΕ, οἵ, ῬΟ]]. 7,89 8 εἰσιὼν ἴογῦ. ρ]οπβθιηδ 
11 ὡς δὴ Κ: ὡς ἂν ΑἙ 12 εὐπαίδευτον [)4160, αὖ νΙαοῦα 
(ορίηνῖδ ἐμιϑενειιεἾ8. ογιιαἰθη) 18 πάσης δα 4. Καὶ, οἵ. ῬΙαῦ. ΑἸο.1 
11 κῖοι ΔῈ: οοΥγ. δ5. 601]. ῬΙαῦ. ο. 12 28 Νεμεὰς Δ1]ΟΚ, 
804. Νοριηθῶ Ὡγτρμδ Θϑῦ, ποὰ Ῥυίμϊω προ ΟἸγιαρὶ 
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ἰσπίδα γοῦν εἶχεν ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος πεποιη- 
νένην, ἐφ᾽ ἧς ἦν ἐπίσημον Ἔρως κεραυνὸν ἠγκυλημένος. 

πιχωμάσας δέ ποτε ὡς Ἄνυτον ἐραστὴν ὄντα καὶ πλού- 
ον, συνεπικωμάξοντος αὐτῷ τῶν ἑταίρων ἑνὸς Θρα- 

ύλλου (τῶν πενήτων δ᾽ οὗτος ἦν), προπιὼν τῷ Θρα- 

ύλλῳ τὰ ἡμίδη τῶν ποτηρίων τῶν ἐπὶ τῷ κυλικείῳ 
τροκειμένων ἐκέλευσε τοὺς ἀκολούϑους ἀποφέρειν πρὸς ἔ 
ὃν Θράσυλλον᾽ εἶϑ᾽ οὕτω φιλοφρονησάμενος τὸν ἴάνυ- 
Ἣν ἀπηλλάσσετο. ὃ δὲ Γἥνυτος πάνυ ἐλευϑερίως καὶ 
ρωτικῶς, λεγόντων τινῶν ὡς ἀγνώμονα εἴη πεποιηκὼς 

ἡλκιβιάδης. “οὐ μὰ 41, ἔφη. ἀλλ᾽ εὐγνώμονα" ἔχων 

ξουσίαν ἅπαντα λαβεῖν τὰ ἡμίδη κατέλιπεν." 48. 4υ- 
ίας δὲ ὃ ῥήτωρ περὶ τῆς τρυφῆς αὐτοῦ λέγων φη- 
ἐν (ἔν. 8 Τιι)" “ἐκπλεύσαντες γὰρ κοινῇ ᾿Αξίοχος καὶ 

Ἵλκιβιάδης εἰς “Ελλήσποντον ἔγημαν ἐν ᾿Αβύδῳ δύο 
ντε Μεδοντίδα τὴν ᾿Αβυδηνὴν καὶ ξυνῳκείτην. ἔπειταθϑῦ 

ὐτοῖν γίνεται ϑυγάτηρ, ἣν οὐκ ἔφαντο δύνασϑαι γνῶ- 

αι, ὁποτέρου εἴη. ἐπεὶ δὲ ἦν ἀνδρὸς ὡραία, ξυνεκοι- 
ιῶντο καὶ ταύτῃ, καὶ εἰ μὲν χρῷτο καὶ ἔχοι ᾿Δλκιβιά- 

)ης. ᾿Δξιόχου ἔφασκεν εἶναι ϑυγατέρα᾽ εἰ δὲ ᾿Δξίοχος, 
Ἵλκιβιάδου.᾽ κεκωμῴώδηται δὲ καὶ ὑπὸ Εὐπόλιδος 

ὃς [καὶ] ἀκόλαστος πρὸς γυναῖκας ἐν Κόλαξιν οὕτως 

1800 Κ)᾽ 

᾿Αλκιβιάδης ἐκ τῶν γυναικῶν ἐξίτω. Β. τί ληρεῖς; 
οὐκ οἴκαδ᾽ ἐλθὼν τὴν σεαυτοῦ γυμνάδσεις δάμαρτα; Ὁ 

(αἱ Φερεκράτης δέ φησιν (Ὁ. 194)" 

,, ἴ χρυσίου Α: οοὐγ. ΕΒ 6 κυλικίων Α: οοὐν. Μὰ8 8.9 τὸν 
ἤνυτον Μυβ: τὸν αὐτὸν 9. 564 τη6 1105 8860 ΡῬ]αῦ. ο. 4, 
ὍπηΘη ἴοτῦ, ὃ δὲ [Ἄνυτος] 11 εὐγνωμονέστατα᾽ ἔχων γὰρ ἐξου-- 
ίαν ἘῈ 16 μεδοντιάδα ΔῈ: οοὐγ. ΧΠῚ ». ὅϊά ἃ 17. 18 ἴοτύ. 
διαγνῶναι 22 καὶ 46]. Μοΐῃ 

12. 
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οὐκ ὧν ἀνὴρ γὰρ ᾿Δλκιβιάδης, ὡς δοκεῖ, 

ἀνὴρ ἁπασῶν τῶν γυναικῶν ἐστι νῦν. 

ἐν Σπάρτῃ δὲ ὧν ἔφϑειρε τὴν Ἄγιδος τοῦ βασιλέως 
γυναῖκα Τίμαιαν. ἐπιπληττόντων δ᾽ αὐτῷ τινων οὐχ 

ἀκρασίας ἕνεκεν συνελϑεῖν ἔφη. ἀλλ᾽ ἵνα ὃ γενόμενος 

ἐξ αὐτοῦ βασιλεύσῃ τε τῆς Σπάρτης καὶ μηκέτι λέγων- 

ται οἱ βασιλεῖς ἀφ᾽ Ἡρακλέους ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ᾿4λκιβιάδου, 
στρατηγῶν δὲ συμπεριήγετο αὑτῷ τήν τε Δαίδος τῆς Κο- 

ρινϑίας μητέρα Τιμάνδραν καὶ Θεοδότην τὴν ᾿Δττικὴν 

ἑταίραν. 49. μετὰ δὲ τὴν φυγὴν κυρίους ᾿4ϑηναίους 

ποιήσας τοῦ Ἑλλησπόντου καὶ πλείους τῶν πεντακισχι- 

λίων Πελοποννησίους λαβὼν ἀνέπεμψεν εἰς τὰς ᾿4ϑήνας. 

κατιών τε μετὰ ταῦτα εἰς τὴν πατρίδα ἐστεφάνωσε τὰ 

᾿Δττικὰς τριήρεις ϑαλλῷ καὶ μίτραις καὶ ταινίαις. κα 
ἀναψάμενος τὰς αἰχμαλώτους ναῦς ἠκρωτηριασμέν 

εἰς διακοσίας ἱππαγωγούς τε ἄγων σκύλων καὶ ὕὅπλω 

“ακωνικῶν καὶ Πελοποννησιακῶν μεστὰς εἰσέπλει. 

ὃὲ τριήρης ἐφ᾽ ἧς αὐτὸς κατέπλει μέχρι μὲν τ 
κλείϑρων τοῦ Πειραιέως προέτρεχεν ἁλουργοῖς ἱστίον 

ὡς δ᾽ ἐντὸς ἦν καὶ τὰς κώπας ἔλαβον οἱ ἐρέται, Χρυ 
δόγονος μὲν ηὔλει τὸ τριηρικὸν ἐνδεδυκὼς τὴν Πυϑικὴ 

στολήν, Καλλιππίδης δ᾽ ὃ τραγῳδὸς ἐκέλευε τὴν ἀπ 

τῆς σκηνῆς στολὴν ἠμφιεσμένος. διὸ καὶ χαριέντω 
εἶπέν τις" “οὔτ᾽ ἂν δύο Πυσάνδρους ὑπήνεγκεν ἡ Σιπάρτ 
οὔτ᾽ ἂν δύ᾽ ᾿Αλκιβιάδας ᾿4ϑῆναι.᾽ ἐμιμεῖτο δὲ ᾿4λκιβι, 
δης τὸν Παυδανίου μηδισμὸν καὶ καϑομιλῶν Φαρν 

1 δοκεῖν Τὶ 8 αὑτῷ οι. Εὶ 105. 866 6χσ θα. 
οἵ. ῬΡΙαῦ. ΑἸο. 82 18 ἕονί. κατιὼν δὲ μετὰ ταῦτα (αὐτὸ 
19 προσέτρεχεν Α: οοὐγ. Εὶ 22 ἀπὸ Κ: ἐπὶ ΔῈ 28 ὃ 
Βδ60 ποὸη οομδουθηῦ, οἵ. Α6]. ν. ἢ. 11,1 οὐ ΡΙαΐ. ο. 106 
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βαξον τὴν Περσικὴν ἐνεδύετο στολὴν καὶ τὴν Περσικὴν 
ἔμαϑε φωνήν, καϑάπερ καὶ Θεμιστοκλῆς. 

ὅ0. Ζοῦρις δ᾽ ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ τῶν 

Ἱστοριῶν ([ἨΔῸ 1 4ττ) ᾿ Παυσανίας μέν, φησίν, ὁ τῶν 
Σπαρτιατῶν βασιλεὺς καταϑέμενος τὸν πάτριον τρίβωνα 

τὴν Περσικὴν ἐνεδύετο στολήν. ὃ δὲ Σικελίας τύραννος 

Διονύσιος ξυστίδα καὶ χρυσοῦν στέφανον ἐπὶ περόνῃ 
μετελάμβανε τραγικόν. ᾿Δ4λέξανδρος δ᾽ ὡς τῆς ᾿Α4σίας ἴ 
ἐχυρίευσεν Περσικαῖς ἐχρῆτο στολαῖς. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ δὲ 
πάντας ὑπερέβαλεν" τὴν μὲν γὰρ ὑπόδεσιν ἣν εἶχεν 

κατεσχεύαζεν ἐκ πολλοῦ δαπανήματος" ἦν γὰρ κατὰ 
μὲν τὸ σχῆμα τῆς ἐργασίας σχεδὸν ἐμβάτης πίλημα 
λαμβάνων τῆς πολυτελεστάτης πορφύρας" τούτῳ δὲ 

χρυσοῦ πολλὴν ἐνύφαινον ποικιλίαν ὀπίσω καὶ ἔμπρο- 

σϑεν ἐνιέντες οἱ τεχνῖται. αἱ δὲ χλαμύδες αὐτοῦ ἦσαν 
ὕρφνινον ἔχουσαι τὸ φέγγος τῆς χρόας, τὸ δὲ πᾶν ὃ 

πόλος ἐνύφαντο χρυσοῦς ἀστέρας ἔχων καὶ τὰ δώδεκα 
ζώδια. μίτρα δὲ χρυσόπαστος ἦν, (ἣ) καυσίαν ἁλουργῆδ88 
οὖσαν ἔσφιγγεν, ἐπὶ τὸ νῶτον φέρουσα τὰ τελευταῖα 

καταβλήματα τῶν ὑφασμάτων. γινομένων δὲ τῶν ΖΊη- 

μητρίων ᾿ἀϑήνησιν ἐγράφετο ἐπὶ τοῦ προσκηνίου ἐπὶ 
τῆς Οἰχουμένης ὀχούμενος." 

Νύμφις δ᾽ ὃ Ἡρακλεώτης ἐν ἕκτῳ τῶν περὶ τῆς 
πατρίδος (ΕῊ Οὶ ΤΠ 16) ᾿ΤΤΑΥΣΑΝΙΑΣ, φησίν, ὃ περὶ Πλα- 

ταιὰς νικήσας Μαρδόνιον, τὰ τῆς Σπάρτης ἐξελϑὼν 

νόμιμα χαὶ εἰς ὑπερηφανίαν ἐπιδοὺς περὶ Βυζάντιον 

1 ἐνεδύσατο ἃ 7.8 ἐπὶ περόνῃ μετ. τραγικόν γογθδ, οοΥ- 
τυρία, νἱαοἴατ ἐπιπόρπημα ἴπ6856, οἵ, ΒΘΚΚ. 8δη. 284,16 10 ὑπερ- 
ἔβαλλε Ὲ 11 ἴογί. κατεσκευάζετο 12 πίλημμα Α: ὁοτν, Μὰβ 
16. ὑπὲ [αϊῦ χλαμύς γ6] χλανίς αὐατὰ αϊοῖύ Ρ]αῦ. θα, ο. 41 
16 τὸ δὲ πᾶν γεῦῦα ϑυβροοί8 18 ἦν, ἣ ϑοῃπ: ἣν Α 
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ϑεοῖς τοῖς ἐπὶ τοῦ στόματος ἱδρυμένοις. ὃν ἔτι καὶ ' 

νῦν εἶναι συμβαίνει, ἐτόλμησεν ἐπιγράψαι ὡς αὐτὸς. 

ἀναϑείη, ὑποϑεὶς τόδε τὸ ἐπίγραμμα, διὰ τὴν τρυφὴν 

καὶ ὑπερηφανίαν ἐπιλαϑόμενος αὑτοῦ" Ϊ 

μνᾶμ᾽ ἀρετᾶς ἀνέϑηκε Ποσειδάωνι ἄνακτι 

Παυσανίας, ἄρχων Ἑλλάδος εὐρυχόρου, 

πόντου ἐπ᾽’ Εὐξείνου, “ακεδαιμόνιος γένος, υἱὸς 

Κλεομβρότου. ἀρχαίας Ἡρακλέος γενεᾶς." Ι 
Ὁ1. ἐτρύφησεν δὲ καὶ ΦΑΡΑΞ ὁ Δακεδαιμόνιος, ὧς, 

Θεόπομπος ἕν τῇ τεσσαρακοστῇ ἱστορεῖ ([Η6 1 814)" 

καὶ ταῖς ἡδοναῖς οὕτως ἀσελγῶς ἐχρήσατο καὶ χύδην, 

ὥστε πολὺ μᾶλλον διὰ τὴν αἰτίαν ταύτην αὐτὸν ὑπο- 

λαμβάνεσϑαι Σικελιώτην ἢ διὰ τὴν πατρίδα Σπαρτιάτην. 

ἐν δὲ τῇ νβ΄ φησὶν (014. 822) ὧς ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ ὃ “άκων 
ἀποστὰς τῆς πατρίου διαίτης συνηϑίσϑη ἕξενικῶς καὶ 

μαλακῶς" διόπερ οὐκ ἠδύνατο τὸν οἴκοι βίον ὑπομένειν, 

ἀλλ᾽ ἐσπούδαξεν αἰεὶ δι’ ἀκρασίαν ἔξω διατρίβειν. καὶ 
Ταραντίνων πρεσβευσαμένων περὶ συμμαχίας ἔσπευσε 

συνεξελϑεῖν αὐτοῖς βοηϑός" κἀκεῖ γενόμενος καὶ ἐν τῷ 

πολέμῳ ἀποθανὼν οὐδὲ ταφῆς κατηξιώϑη, καίτοι Τὰ 

ραντίνων πολλὰ χρήματα ὑποσχομένων τοῖς πολεμίοις 

ὑπὲρ τοῦ ἀνελέσϑαι αὐτοῦ τὸ σῶμα. Φύλαρχος δὲ 
ἐν τῇ ι΄ τῶν ἹΙστοριῶν (10. 388). Θρακῶν φησι τῶν κα 

λουμένων Κροβύξων βασιλέα γενέσϑαι ΙΣΑΝΘΗΝ, τρυφῇ 

πάντας τοὺς καϑ'’ ἑαυτὸν ὑπερβαλλόμενον. ἦν δὲ καὶ 

πλούσιος καὶ καλός. ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ ὁ 
αὐτὸς (Ὁ. 846) ΤΤΤΟΛΕΜΑΙΟΝ φησι τὸν δεύτερον “Αἰγύ 

1 τὸν χαλκοῦν τὸν ἀνακείμενον κρατῆρα Α (τὸν χαλκοῦ] 
Ποσειδῶνος κρ. Ἐ): ὑτᾶηβρ. Καὶ 4 ἀναϑεὶς ὑποϑεὶς Α: 60 
Ὑγ1δγα 1ὅ τῇι δευτέραν πεντηκοστῆι 10 συνευνϑίσϑη 
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πτου βασιλεύσαντα, πάντων σεμνότατον γενόμενον τῶν 

δυναστῶν καὶ παιδείας εἴ τινα καὶ ἄλλον καὶ αὐτὸν 

ἐπιμεληϑέντα οὕτως ἐξαπατηϑῆναι τὴν διάνοιαν καὶ 

διαφϑαρῆναι ὑπὸ τῆς ἀκαίρου τρυφῆς ὥστε τὸν πάντα 

χρόνον ὑπολαβεῖν βιώσεσϑαι καὶ λέγειν ὅτι μόνος εὕροι 
τὴν ἀϑανασίαν. κατατεινόμενον οὖν ὑπὸ ποδάγρας 

πλείους ἡμέρας, ὥς ποτ᾽ οὖν ἐρράισεν καὶ κατεῖδεν 
διά τινων ὑπολαμπάδων τοὺς Αἰγυπτίους παρὰ τὸν 

ποταμὸν ἀριστοποιουμένους καὶ τὰ τυχόντα προσφε- 

ρομένους ἐπί τε τῆς ἄμμου χύδην ἐρριμμένους, εἶπεν" 

“ὦ τάλας ἐγώ, τὸ μηδὲ τούτων ἕνα γενέσϑαι.ἢ 
Ὅ2. περὶ δὲ ΚΑΛΛΙΟῪ χαὶ τῶν τούτου κολάκων ἢ 

φϑάνομεν καὶ πρότερον εἰπόντες᾽ ἀλλ᾽ ἐπεὶ καινῶς 
Ἡρακλείδης ὃ Ποντικὸς ἐν τῷ περὶ Ἡδονῆς ἱστορεῖ 
περὶ αὐτοῦ, ἄνωϑεν ἀναλαβὼν διηγήσομαι. “ὅτε τὸ 

πρῶτον εἰς Εὔβοιαν ἐστράτευσαν οἵ Πέρσαι, τότε, ὥς 

φασιν, ᾿Ερετριεὺς ἀνὴρ ΖΔιόμνηστος κύριος ἐγένετο τῶν 

τοῦ στρατηγοῦ χρημάτων. ἔτυχεν γὰρ ἐν τῷ ἀγρῷ τῷ 

ἐκείνου σκηνῶν καὶ τὰ χρήματα εἰς οἴκημά τι ϑέμενος 
τῆς οἰκίας. τελευτησάντων δὲ πάντων διέλαϑεν ἔχωνδ81 

ὁ ΖΔιόμνηστος τὸ χρυσίον. ἐπεὶ δὲ πάλιν ὁ τῶν Περσῶν 
βασιλεὺς ἀπέστειλεν εἰς τὴν ᾿Ερέτριαν στράτευμα, προῦ- 

τάξας ἀνάστατον [γενέσϑαι) ποιῆσαι τὴν πόλιν. εἰκό- 

8 οἵ, ΧΠΤΠ ῥ. ὅθ0ο ἐσφάλλετο τὴν γνώμην ποτ᾽ ἀνερ- 
ράισε Μοῖη ἐράϊσεν Α ἐρράιξε Ἐὶ κατίδεν Α: 6οΥ7. Εἰ 
1.8 Τοτί. κατεῖδεν διαπεινῶν, ὕυτα ὑπολαμπάδων Ἰηϊθργτη 6556 ΠΟ 
Ῥθιϑαδϑῦ ΗἨδαρίϊαβ ορ. ΠῚ 609 11 ροθύδβ οουηϊοὶ ψϑυῦα ἈΡΏΟ- 
γι Ηδυρὺ 12 56. 46 Οδ1|1166 δαυ]αύου! τι μ6 60 αὐἱάθηῃ ἰο00Ὸ 
αἰχιῦ αὐο 6 δαυϊοθϊομθ οχ ργοροβιΐο βρὶὺ (Ἱ οἂρ. ὅ8 5344); 
Ῥούοθϑὺ ϑ8π6 (8411146 θχθιαρίυσα ᾿ξ θυ 1586, 564. ῬΡΟ Δ Ό1]15. οϑῦ 
δ6ο οἸηηῖδι, πο Αὐἰμοηϑϑὶ υϑυρῶ 6586, 868 οἰ οὐϊὰ8 ΠἸΡΥΌΤΩ 
περὶ παλαιᾶς τρυφῆς 1116 οοταρ!!ανῦ 28 γενέσϑαι α6]. ὮΙ, 
ποιῆσαι 46]. ϑο πη 
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τῶς ὑπεξετίϑεντο ὅσοι χρημάτων ηὐπόρουν. οἱ οὖν 

καταλελειμμένοι τῆς τοῦ Ζιιομνήστου οἰκίας παρ᾽ ἹἽππό- 

νικον τὸν Καλλίου τὸν ᾿ἄμμωνα ἐπικαλούμενον ὑπ- 
εξέϑεντο τὰ χρήματα εἰς τὰς ᾿4ϑήνας, καὶ ἀνασκευα- 

σϑέντων ὑπὸ τῶν Περσῶν ἁπάντων «τῶν» ᾿Ερετριέων ὅ 
κατέσχον οὗτοι τὰ χρήματα πολλὰ ὄντα. ὥστε ἹἹππό- 

νικος ὁ ἀπ᾽ ἐχείνου γεγονὼς τοῦ τὴν παρακαταϑήκην 

λαβόντος ἤτησεν ᾿4“ϑηναίους ποτὲ ἐν ἀκροπόλει τόπον 
ἵν᾽ οἰκοδομήσηται τοῖς χρήμασιν ὅπου κείσεται, [ λέγων} 

ὡς οὐκ ἀσφαλὲς ὃν ἐν ἰδιωτικῇ οἰκίᾳ πολλὰ χρήματα 

εἶναι. καὶ ἔδοσαν (ἂν) 4ϑηναῖοι" νουϑετηϑ εὶς δ᾽ ὑπὸ τῶν 

φίλων μετενόησεν. τούτων οὖν [ὄντων] τῶν χρημάτων 

Καλλίας κύριος γενόμενος καὶ πρὸς ἡδονὴν βιώσας -- 

ποῖοι γὰρ οὐ κόλακες ἢ τί πλῆϑος οὐχ ἑταίρων περὶ 

αὐτὸν ἦσαν, ποίας δὲ δαπάνας οὐχ ὑπερεώρα ᾽κεῖνος -- 

ἀλλ᾽ ὅμως εἰς τοσοῦτον αὐτὸν περιέστησεν ὁ περὶ ἡδονὴν 
βίος ὥστε μετὰ γραδίου βαρβάρου διατελεῖν ἠναγκάσϑη 

καὶ τῶν ἀναγκαίων τῶν καϑ' ἡμέραν ἐνδεὴς γενόμενος 

τὸν βίον ἐτελεύτησεν. τὸν δὲ Νικίου, φησί, τοῦ Περ- 

γασῆϑεν πλοῦτον ἢ τὸν ᾿Ισχομάχου τίνες ἀπώλεσαν; 

οὐκ Αὐτοκλέης καὶ ᾿Επικλέης, οὗ μετ᾽ ἀλλήλων ζῆν προ- 

ἑλόμενοι καὶ πάντ᾽ ἐν ἐλάττονι ποιούμενοι τῆς ἡδονῆς; 

ἐπειδὴ πάντα κατανάλωσαν. κώνειον πιόντες ἅμα τὸν 

βίον ἐτελεύτησαν: 

ὕ8. περὶ δὲ τῆς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ τοῦ πάνυ τρυφῆς 

ὅ τῶν δα. Μὰβ8 9 λέγων 46]. Μεῖη 11 ἂν 88. ὙΥΠ8ΠῚ 
12 ὄντων οὩἹ. ΕΠ, τοσούτων οὖν ὄντων Μεοῖπι, τὶχ τϑθοΐθ 14566 
οταῦϊο ἰηγιῦο βουϊρύοσθ δηθοοϊ αὐμδ8, 158 κεῖνος ἃ 10 εἰς 
ἀπορίαν περιέστησεν ΑΒ]. ν. ἢ. 4, 28, εἰς τοσοῦτον αὐτὸν (ἄπο- 
ρίας) τϑοῦβ ορίποι Μοῖη 28 κώνιον Α: δου. Εὶ 84 ἐτελεύ- 

,τησαν ϑοθτ: κατανάλωσαν᾽ ἐτελεύτησαν  (ἀπέϑανον Ἐ), ὥσπερ 
ἐκ συμποσίου ἀπελύσαντο Δ6] 
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Ἔφιππος μὲν ὁ Ὀλύνϑιος ἐν τῷ περὶ τῆς Ηφαιστίω- 
νος χαὶ ᾿4λεξάνδρου Τελευτῆς (βον. ΑἸ. Ν. ν». 125) φησιν 
ὅτι ἐν τῷ παραδείσῳ ἔκειτο αὐτῷ χρυσοῦς ϑρόνος καὶ 
κλῖναι ἀργυρόποδες, ἐφ’ ὧν καϑεξόμενος ἐχρημάτιξε 
μετὰ τῶν ἑταίρων. Νικοβούλη δέ φησιν (Ὀ]4 ν. 157) 

ὅτι παρὰ τὸ δεῖπνον πάντες οἵ ἀγωνισταὶ ἐσπούδαξον 
τέρπειν τὸν βασιλέα καὶ ὅτι ἐν τῷ τελευταίῳ δείπνῳ 
αὐτὸς ὃ ᾿4λέξανδρος ἐπεισόδιόν τι ἀπομνημονεύσας ἐκ 
τῆς Εὐριπίδου ᾿ἀνδρομέδας ἠγωνίσατο καὶ τὸν ἄκρα- 
τον προϑύμως προπίνων καὶ τοὺς ἄλλους ἠνάγκαζεν. 

Ἔφιππος δέ φησιν (. 5. 59). ὡς ᾽4λέξανδρος καὶ τὰς 

ἱερὰς ἐσθῆτας ἐφόρει ἐν τοῖς δείπνοις. ὁτὲ μὲν τὴν 
τοῦ ᾿άμμωνος πορφυρίδα καὶ περισχιδεῖς καὶ κέρατα 
καϑάπερ ὃ ϑεός., ὁτὲ δὲ τὴν τῆς ᾿Φρτέμιδος, ἣν καὶ 
ἐπὶ τοῦ ἅρματος ἐφόρει πολλάκις, ἔχων τὴν Περσικὴν 
στολήν, ὑποφαίνων ἄνωϑεν τῶν ὥμων τό τε τόξον καὶ 

τὴν σιβύνην. ἐνίοτε ὃὲ καὶ τὴν τοῦ Ἑρμοῦ" τὰ μὲν 
ἄλλα σχεδὸν καὶ καϑ᾿ ἑκάστην ἡμέραν χλαμύδα τε 

πορφυρᾶν χαὶ χιτῶνα μεσόλευκον καὶ τὴν καυσίαν 

ἔχουσαν τὸ διάδημα τὸ βασιλικόν, ἐν δὲ τῇ συνουσίᾳ 

τά τε πέδιλα καὶ τὸν πέτασον ἐπὶ τῇ κεφαλῇ καὶ τὸ 
χηρύκειον ἐν τῇ χειρί, πολλάκις δὲ καὶ λεοντῆν καὶ 
ῥόπαλον ὥσπερ ὁ Ἡρακλῆς. τί οὖν θαυμαστὸν εἰ καὶ 
καϑ' ἡμᾶς Κόμμοδος ὃ αὐτοκράτωρ ἐπὶ τῶν ὀχημάτων 

᾿ παραχείμενον εἶχεν τὸ Ἡράκλειον ῥόπαλον ὑπεστρωμέ- 

νης αὐτῷ λεοντῆς καὶ Ἡρακλῆς καλεῖσϑανι ἤϑελεν, 
᾿Δλεξάνδρου τοῦ ᾿Δριστοτελικοῦ τοσούτοις αὑτὸν ἀφο- 

μοιοῦντος ϑεοῖς, ἀτὰρ καὶ τῇ ᾿Δρτέμιδι; ἔρρανε δὲ ὃ 

8 μνημονεύσας Α: οοττ. ὦ 18 περισχιδῆ Β'ὀ 18 σχεδὸν 
ποϑ' ἑκάστην Καὶ 21 96. 1. 6. Μαγουσ! πϑθιΐαθ, οἵ, ν. 17 
28 ἔρανε ἃ ἔρρανε Ἐ 
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᾿Δλέξανδρος καὶ μύρῳ σπουδαίῳ καὶ οἴνῳ εὐώδει τὸ 
δββδάπεδον. ἐθυμιᾶτο δὲ αὐτῷ σμύρνα καὶ τὰ ἄλλα ϑυ- 

μιάματα᾽ εὐφημία τε καὶ σιγὴ κατεῖχε πάντας ὑπὸ 

δέους τοὺς παρόντας. ἀφόρητος γὰρ ἦν καὶ φονικός. 

ἐδόκει γὰρ εἶναι μελαγχολικός. ἐν Ἐχλβατάνοις δὲ ποι- ὃ 

ἤσας τῷ Διονύσῳ ϑυσίαν καὶ πάντων δαψιλῶς ἐν τῇ 

ϑοίνῃ παρασκευασϑέντων, καὶ Σατραβάτης ὁ σατράπης 

τοὺς στρατιώτας εἱστίασε πάντας. ἀϑροισϑέντων δὲ 

πολλῶν ἐπὶ τὴν ϑέαν, φησὶν ὁ Ἔφιππος (. 5. 5). χης 

ρύγματα ἐγίνετο ὑπερήφανα καὶ τῆς Περσικῆς ὑπερ- 

ν» οψίας αὐϑαδέστερα. ἄλλων γὰρ ἄλλο τι ἀνακηρυττόν- ᾿ 

τῶν καὶ στεφανούντων τὸν ᾿Ζλέξανδρον. εἷς τις τῶν 

ὁπλοφυλάκων ὑπερπεπαικὼς πᾶσαν κολακείαν κοινῶ- 

σάμενος τῷ ᾿Δ4λεξάνδρῳ ἐκέλευσε τὸν κήρυκα ἀνειπεῖν 

ὅτι ᾿ Γόργος ὁ ὁπλοφύλαξ ᾿4λέξανδρον άμμωνος υἱὸν 
στεφανοῖ χρυσοῖς τρισχιλίοις, καὶ ὅταν ᾿ϑήνας πολιορχῇ, 

μυρίαις πανοπλίαις καὶ τοῖς ἴσοις χαταπέλταις καὶ ἡ 

πᾶσι τοῖς ἄλλοις βέλεσιν εἰς τὸν πόλεμον ἵχανοῖς. ] 

ῦ4. Χάρης δ᾽ ἐν τῇ δεκάτῃ τῶν περὶ ᾿Ζλέξανδρον Ἴστο- ὦ 
ριῶν (ϑον. ΑἹ. Μ᾿ Ρ. 118) “ὅτε, φησίν, εἷλε ΖΙαρεῖον, γάμους 

ο συνετέλεσεν ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν ἄλλων φίλων, ἐνενήκοντα 
καὶ δύο ϑαλάμους κατασκευασάμενος ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ. ἡ 

ἣν δὲ ὃ οἶκος ἑκατοντάκλινος, ἐν ᾧ ἑκάστη ἦν κλίνη κεκο- 
σμημένη στολῇ γαμικῇ εἴκοσι μνῶν ἀργυρᾶ" ἡ δὲ αὐτοῦ 
χρυσόπους ἦν. συμπαρέλαβεν δὲ εἰς τὸ συμπόσιον καὶ " 
τοὺς ἰδιοξένους ἅπαντας καὶ κατέκλινεν ἀντιπροσώπους 

ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις νυμφίοις. τὴν δὲ λοιπὴν 

8 εὐφημία δὲ Εὶ θ. 7 Ββαθο ὑυαυθαύω οὖ ταί] 7 ἀ8 
Βαίταραίθ οἵ, Ουὐδοβηηϊα Οθβο. ᾿γϑη5 Ρ. 20 18 ὀπισϑοφυλά- 
κῶν Α: οοὐγν. ΒοΠ 16. 17 [οιύ, πολιορκήσῃ (τοο ὙΠ] ΆΠη), 
(στεφανώσειν μυρίαις 24 ἀργυρᾶι Α: οοΥτ. Εἰ, ἀργυρόπους 6]. ᾿ς 
γι} 8,7 7] δὲ Καὶ τε ΑΚ 
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δύναμιν πεζήν τε καὶ ναυτικὴν καὶ τὰς πρεσβείας καὶ 

τοὺς παρεπιδημοῦντας ἐν τῇ αὐλῇ. κατεσκεύαστο δὲ 

ὃ οἶκος πολυτελῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς ἱματίοις τε καὶ 

ὀθϑονίοις πολυτελέσιν, ὑπὸ δὲ ταῦτα πορφυροῖς καὶ 
φοινικοῖς χρυσουφέσιν. τοῦ δὲ μένειν τὴν σκηνὴν 
ὑπέκειντο κίονες εἰκοσαπήχεις περίχρυσοι καὶ διάλυϑοι 

χαὶ περιάργυροι. περιεβέβληντο δὲ ἐν τῷ περιβόλῳ 

πολυτελεῖς αὐλαῖαι ξῳωτοὶ καὶ διάχρυσοι, κανόνας 

ἔχουσαι περιχρύσους καὶ περιαργύρους. τῆς δ᾽ αὐλῆς 

ἦν τὸ περίμετρον στάδιοι τέσσαρες. ἐγίνετο δὲ τὰ 

δεῖπνα πρὸς σάλπιγγα τότε μὲν ἐν τοῖς γάμοις, καὶ 

ἄλλως δ᾽ αἰεὶ ὅτε τύχοι σπονδοποιούμενος. ὥστε πᾶν 

εἰδέναι τὸ στρατόπεδον. ἐπὶ πέντε δὲ ἡμέρας ἐπετε- 
λέσϑησαν οἵ γάμοι, καὶ ἐλειτούργησαν πάνυ πολλοὶ 
χαὶ βαρβάρων καὶ Ἑλλήνων, καὶ οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς 
ϑαυματοποιοὶ ἦσαν διαπρέποντες ... Σκύμνος Ταραν- 

τῖνος καὶ Φιλιστίδης Συρακόσιος Ἡράκλειτός τε ὃ ΜΏι- 

τυληναῖος᾽ μεϑ' οὺς ἐπεδείξατο ῥαψωδὸς ἅλεξις Ταραν- 

τῖνος. παρῆλθον δὲ καὶ ψιλοκιϑαρισταὶ Κρατῖνος 
5 Μηϑυμναῖος. ᾿Δριστώνυμος ᾿4ϑηναῖος. ᾿4ϑηνόδωρος 

Τήιος᾽ ἐκιϑαρώδησαν δὲ Ἡράκλειτός τε ὃ Ταραντῖνος 
χαὶ ᾿Δριστοχράτης ὃ Θηβαῖος. αὐλῳδοὶ δὲ παρῆλϑον 
Ζιονύσιος ὃ Ἡρακλεώτης, Ὑπέρβολος Κυζικηνός" παρ- 
ἤλθϑον δὲ καὶ αὐληταί, οἱ πρῶτον τὸ Πυϑικὸν ηὔλη- 

ὅ σαν, εἶθ᾽ ἑξῆς μετὰ τῶν χορῶν, Τιμόϑεος, Φρύνιχος, 
Καφισίας. Ζιόφαντος. ἔτι δὲ Εὔιος ὁ Χαλκιδεύς. καὶ 

- 

ων 

1 {ἱππικὴν καὶΣ ναυτικὴν Καὶ ἄυοθ Αρ]δπο 4 ὑπέστρωτο 
δὲ πορῳ. Ὑ͵ΊΙατα 12 σπενδοποιούμενος Α: οοττ. Ὦ 16.106 Πᾶθο 
510 ἴθσ ογαϊπαπᾶα καὶ ἦσαν διαπρέποντες οἵ ἀπὸ τῆς ἸΙνδικῆς 
ϑαυματοποιοί, {τῶν δὲ Ἑλλήνων» Σχύμνος κτῖ, οἵ. Αθ]δπ 
26 46 ΤΙταοίμθο (ἱ᾽οῖμα οἵ, ΧΠῚ Ρ. ὅθ ἃ 26 σκαφισίας Δ, 
οἵ, ΧΙ ρῥ. 629 Ὁ 

α 
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ἔκτοτε οἵ πρότερον καλούμενοι Ζιονυσοκόλακες ᾿4λε- 

ξανδροκόλακες ἐχλήϑησαν διὰ τὰς τῶν δώρων ὑὕὑπερ- 

βολάς. ἐφ᾽ οἷς καὶ ἥσϑη ὁ ᾿4λέξανδρος. ὑπεκρίϑησαν 

δὲ τραγῳδοὶ μὲν Θεσσαλὸς καὶ ᾿4ϑηνόδωρος καὶ ᾽4ρι- 

δϑϑστόχκριτος, χωμῳδοὶ δὲ “ύκων καὶ Φορμίων καὶ ᾿4ρί- 

[ς] 

στων. παρῆν δὲ χαὶ Φασίμηλος ὃ ψάλτης. οἱ δὲ πεμ- 
φϑέντες. φησί. στέφανοι ὑπὸ τῶν πρεσβευτῶν καὶ τῶν 

λοιπῶν ταλάντων ἦσαν μυρίων πεντακισχιλίων. Ὀῦ. Πο- 

λύκλειτος δ᾽ ὁ Λαρισαῖος ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν Ἱστοριῶν 

(δου. ΑἹ. Μ. ν. 182) χαὺ ἐπὶ χρυσῆς κλίνης κοιμᾶσϑαί 1 

φησι τὸν ᾿4λέξανδρον καὶ αὐλητρίδας αὐτῷ καὶ αὐλη- 

τὰς αἰεὶ ἕπεσϑαι ἐπὶ τὸ στρατόπεδον καὶ πίνειν ἄχρι! 

τῆς ἕω. Κλέαρχος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ Βίων (ΒῊΟΘ 11 809). 
περὶ ΖΔαρείου λέγων τοῦ καϑαιρεϑέντος ὑπὸ τοῦ ᾽4λεξ- 

άνδρου φησίν. “ὁ Περσῶν βασιλεὺς ἀϑλοθετῶν τοῖς 

τὰς ἡδονὰς αὐτῷ πορίζουσιν ὑπὸ πάντων τῶν ἡδέων 

ἡττωμένην ἀπέδειξε τὴν βασιλείαν καὶ καταγωνιζόμενος 

ἑαυτὸν οὐκ ἤσϑετο πρότερον ἢ τὸ σκῆπτρον ἕτεροι ὦ 
λαβόντες ἀνεκηρύχϑησαν. Φύλαρχος δ᾽ ἐν τῇ τρίτῃ 

καὶ εἰκοστῇ τῶν Ἱστοριῶν (Ἠ6ΘῚ 845) καὶ ᾿4γαϑαρχί- ᾿ 
δης ὁ Κνίδιος ἐν τῷ δεκάτῳ περὶ ᾿4σίας (Ὁ. ΠΙ 196) 

καὶ τοὺς ἑταίρους φησὶ τοὺς ᾿4λεξάνδρου ὑπερβαλλούσῃ 

τρυφῇ χρήσασϑαι. ὧν εἷς ὧν καὶ ἔγνων χρυσοῦς ἥλους ὦ 
ἐν ταῖς κρηπῖσι [καὶ τοῖς ὑποδήμασιν] ἐφόρει. Κλεῖτος ἢ 

δ᾽ ὁ “ευκὸς καλούμενος ὅτε χρηματίξειν μέλλοι. ἐπὶ ἱ 

πορφυρῶν ἱματίων διαπεριπατῶν τοῖς ἐντυγχάνουσιν. 

διελέγετο. Περδίκκᾳ δὲ καὶ Κρατερῷ φιλογυμναστοῦ- ὁ 
σιν ἠκολούϑουν διφϑέραι σταδιαῖαι τοῖς μεγέϑεσιν, ὦ 

1 536α καὶ ἔκτοτε --- ὁ ̓ ἀλέξανδρος Πᾶδο Ποη 580 1060 ροϑβὶέβ, 
οὗν Ρ. ὅ88 Ὁ 6 ἴοτῦ. Φρασέίμηλος γε] ρούϊπ5 Φρασίδημος 16 πορίζου- ᾿ 
σιν Κ: γνωρίζουσιν Α Ἐ;,, οὗ, Ῥ. ὅ146 οὐ ὅ294 24 ρἼοκδδτῃ (Ε]. Καὶ 
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ὑφ᾽ αἷς περιλαμβάνοντες τόπον ἐν ταῖς καταστρατοπε- 

δείαις ἐγυμνάξοντο᾽ ἠκολούϑει δὲ αὐτοῖς καὶ ὑποξύγια 

πολλὰ τὰ τὴν κόνιν κομίζοντα πρὺς τὴν ἐν τῇ παλαί- 

στρᾳ χρείαν. “εοννάτῳ δὲ καὶ Μενελάῳ φιλοκυνήγοις ἃ 

ὅ οὖσιν αὐλαῖαι σταδίων ἑκατὸν ἠκολούϑουν, αἷς περι- 

στάντες τὰς ϑήρας ἐκυνήγουν. τὰς δὲ χρυσᾶς πλατά- 

νους καὶ τὴν χρυσῆν ἄμπελον, ὑφ᾽ ἣν οἵ Περσῶν βασι- 

λεῖς ἐχρημάτιξον πολλάκις καϑήμενοι. σμαραγδίνους 

βότρυς ἔχουσαν καὶ τῶν Ἰνδικῶν ἀνθράκων ἄλλων τὲ 

0 παντοδαπῶν λίϑων ὑπερβαλλόντων ταῖς πολυτελείαις͵ 

ἐλάττω φησὶν ὁ Φύλαρχος φαίνεσϑαι τῆς καϑ’ ἡμέραν 
ἑχάστοτε γινομένης παρ᾽ ᾿4λεξάνδοῳ δαπάνης. ἦν 
γὰρ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ κλινῶν ρ΄. χρυσοῖ δὲ κίονες ν΄ 

χατεῖχον αὐτήν. οἱ δὲ ὑπερτείνοντες οὐρανίσκοι διά- ε 

ὅ χρυσοι ποικίλμασιν ἐχπεπονημένοι πολυτελέσιν ἐσκέ- 

παζον τὸν ἄνω τόπον. καὶ πρῶτοι μὲν Πέρσαι φ΄ μη- 

λοφόροι περὶ αὐτὴν ἐντὸς εἱστήκεσαν πορφυραῖς καὶ 

μηλίναις ἐσϑῆσιν ἐξησκημένοι" μετὰ δὲ τούτους τοξόται 

τὸν ἀριϑμὸν χίλιοι. οἱ μὲν φλόγινα ἐνδεδυκότες, οἱ 

Ὁ δὲ ὑσγινοβαφῆ, πολλοὶ δὲ καὶ κυάνεα εἶχον περιβόλαια. 
προειστήκεσαν δὲ τούτων ἀργυράσπιδες Μακεδόνες πεν- 

ταχόσιοι. χατὰ δὲ μέσην τὴν σκηνὴν χρυσοῦς ἐτίϑετο 

δίφρος, ἐφ’ οὗ καϑήμενος ἐχρημάτιξεν ὃ ᾿4λέξανδρος 

τῶν σωματοφυλάκων πανταχόϑεν ἐφεστηκότων. ἔξωϑεν ἴ 

6 ὃὲ κύκλῳ τῆς σκηνῆς τὸ τῶν ἐλεφάντων ἄγημα διε- 

σκευασμένον ἐφειστήκει καὶ Μακεδόνες χίλιοι Μακεδο- 

1.2 καταστρατοπεδιαῖς Δ: ΘΟΥΥ. Εἰ 6 ἡ ϑήρα Ἠοο Ἰοο0 νἱ- 
ἀρίτπυ τϑρῖο 6886 αΌΪ νομαρδηίατ, οδίθγατα οἵ. Ρ]αῦ. Α]θΘχ. 40 
9 ἐχούσας Α ἘΠ: οοτγ. ϑοη τ, αα88 βϑουπύαν οογγαρύδ βαπῦ, οἵ, Ῥ. 
6141 16 ἐχπεμπόμενοι Α: ὁοΥΥ. ῬουϊΖομΐαβ 6χ Αϑ]δηὶ Υ. ἢ. 9, 8 
οὗ Ροϊγαβθηΐὶ 4, 3, 24 20 ὑσσινοβαφῆ Α: οουν. Εὶ 51 0ὴ 
ἀργυράσπιδες ΑΘ] (ποπ ῬΟ]) 20 ἐφεστήκει Α.: ΟΟΥΥ. Εἰ 
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νικὰς στολὰς ἔχοντες, εἶτα μύριοι Πέρσαι, τό τε τὴν 

πορφύραν ἔχον πλῆϑος εἰς πεντακοσίους ἦν. οἷς ᾿4λέξ- 

ανδρος ἔδωκε φορεῖν τὴν στολὴν ταύτην. τοσούτων 

δὲ ὄντων καὶ τῶν φίλων καὶ τῶν ϑεραπευόντων οὐδεὶς 

ἐτόλμα προσπορεύεσϑαι ᾿4λεξάνδρῳ᾽ τοιοῦτον ἐγεγόνει ὅ 
τὸ περὶ αὐτὸν ἀξίωμα. ἔγραψεν δὲ καί ποτε ᾿4λέξαν- 

δρος [καὶ] ταῖς ἐν Ἰωνίᾳ πόλεσιν καὶ πρώτοις Χίοις, 

δαυύπως αὐτῷ πορφύραν ἀποστείλωσιν. ἤϑελεν γὰρ τοὺς 

ἑταίρους ἅπαντας ἁλουργὰς ἐνδῦσαι στολάς. ἀναγνω- 

σϑείσης δὲ τῆς ἐπιστολῆς Χίοις παρὼν Θεόχριτος ὁ 1( 

σοφιστὴς νῦν ἐγνωκέναι ἔφη τὸ παρ᾽ Ὁμήρῳ εἰρημέ- 

νὸν (Ε 88)" 

ἔλλαβε πορφύρεος ϑάνατος καὶ μοῖρα χραταιή. 

ὅ0. ΑΝΤΙΟΧΟΝ ὃὲ τὸν Γρυπὸν ἐπικαλούμενον βασι- 

λέα φησὶ Ποσειδώνιος ἐν τῇ ὀγδόῃ καὶ εἰκοστῇ τῶν 1 

Ἱστοριῶν (6 ΠῚ 268) τὰς ἐπὶ ΖΙάφνῃ πανηγύρεις ἐπι- 

Ὁ τελοῦντα ὑποδοχὰς λαμπρὰς ἐπιτελεῖν. ἐν αἷς τὸ μὲν 

πρῶτον ἀναδόσεις ἐγίγνοντο δλομελῶν βρωμάτων, εἶτ᾽ 

ἤδη καὶ ξώντων χηνῶν καὶ λαγωῶν καὶ δορκάδων. 

ἀνεδίδοντο δέ, φησίν, καὶ χρυσοῖ στέφανοι τοῖς δει- 3 
πνοῦσιν καὶ ἀργυρωμάτων πλῆϑος καὶ ϑεραπόντων καὶ 

ἵππων καὶ καμήλων. ἔδει τε ἀναβάντα ἐπὶ τὴν κάμη- 

λον ἕκαστον πιεῖν καὶ λαβεῖν [τε] τὴν κάμηλον καὶ τὰ 

ἐπὶ τὴν κάμηλον καὶ τὸν παρεστῶτα παῖδα. ἐν δὲ τῇ 
τεσσαρεσκαιδεκάτῃ (14. 267) περὶ τοῦ ὁμωνύμου αὐτοῦ 3 

ΑΝΤΙΟΧΟΥ λέγων τοῦ ἐπ᾽ ᾿Δρσάκην εἰς Μηδίαν στρα- ὦ 

ς τεύσαντός φησιν ὅτι ὑποδοχὰς ἐποιεῖτο καϑ' ἡμέραν 

1. ἔοτύ. τὸ δὲ 6 ποτε Κ: τότε ἃ 1 καὶ 46]. Μὰ8 
10.11 ὁ σοφὸς ΔῈ: οοΥγ. γ᾽ α]θϑῖαβ 11 ρούϊαβ λαμπρὰς ποιεῖ- 
σϑαι, οἵ,  ν». 2106 19 λαγωιῶν Α ἴονὑ. τροΐθ 28 τὲ ΟΠ]. 
Ῥ. 2310, λαβεῖν τήν τε Μοΐῃ 
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ὀχλικάς" ἐν αἷς χωρὶς τῶν ἀναλισκομένων καὶ ἐκφατ- 
νιξομένων σωρευμάτων ἕκαστος ἀπέφερε τῶν ἑστιατό- 
'ρῶν ὁλομελῆ κρέα χερσαίων τε καὶ πτηνῶν καὶ 9α- 
'λαττίων ξῴων ἀδιαίρετα ἐσκευασμένα, ἅμαξαν πληρῶσαι 
δυνάμενα" καὶ μετὰ ταῦτα μελιπήκτων καὶ στεφάνων 

ἐχ σμύρνης καὶ λιβανωτοῦ σὺν» ἀνδρομήκεσι λημνί- 

χων χρυσῶν πιλήμασιν πλήϑη. 
᾿ς δ. Κλύτος δ᾽ ὁ ᾿᾽Ζριστοτελικὸς ἐν τοῖς περὶ Μι- 

λήτου (ἨΔ 1 888) ΤΤΟΛΥΚΡΑΤΗΝ φησὶ τὸν Σαμίων τύ- 
ραννον ὑπὸ τρυφῆς τὰ πανταχόϑεν συνάγειν, κύνας 

μὲν ἐξ ᾿Ηπείρου, αἶγας δὲ ἐκ Σκύρου, ἐκ δὲ Μιλήτου 

πρόβατα, ὗς δ᾽ ἐκ Σικελίας. ΄άλεξις δ᾽ ἐν τρίτῳ Σα- 
μίων ρων (Ὁ. ΤΥ 299) ἐκ πολλῶν πόλεών φησιν κο- 

μηϑῆναι τὴν Σάμον ὑπὸ τοῦ Πολυκράτους, κύνας μὲν 

Ὁλοττικὰς καὶ Δακαίνας εἰδσαγαγόντος. αἶγας δ᾽ ἐκ 

Σχύρου καὶ Νάξου. πρόβατα δ᾽ ἐκ Μιλήτου καὶ τῆς 
"“Δττικῆς. μετεστέλλετο δέ, φησί, καὶ τεχνίτας ἐπὶ μι- 

σϑοῖς μεγίστοις. πρὸ δὲ τοῦ τυραννῆσαιν κατασκευασά- 

μενος στρωμνὰς πολυτελεῖς καὶ ποτήρια ἐπέτρεπε χρῆ- 

ἰσϑαι τοῖς ἢ γάμον ἢ μείζονας ὑποδοχὰς ποιουμένοις. 

ἐκ πάντων οὖν τούτων ἄξιον ϑαυμάξειν τὸν τύραννον, 

ὅτι οὐδαμόϑεν ἀναγέγραπται γυναῖκας ἢ παῖδας μετα- 
πεμψάμενος, καίτοι περὶ τὰς τῶν ἀρρένων ὁμιλίας 

ἐπτοημένος, ὡς καὶ ἀντερᾶν ᾿Δνακρέοντι τῷ ποιητῇ᾽ 

Σ ὅτε καὶ δι’ ὀργὴν ἀπέκειρε τὸν ἐρώμενον. πρῶτος δ᾽ 

ὁ Πολυκράτης καὶ ναῦς πήξας ἀπὸ τῆς πατρίδος Σα- 

μαίνας ἐκάλεσεν. Κλέαρχος δέ φησιν (ΗΘ 1Τ|810) ὡς 

Ι 

᾿ς 9 σὺν δα. Ῥ. 210 9 σάμιον ἃ: οοτγ. Εἰ 10 ἔονῦ. 
ὑπὸ τρυφῆς πάντα πανταχόϑεν 18 ὅρων Α: οογ. Μυϑ 

20 μείζους Ἐὶ 21 ἐκ πάντων κτλ᾽ Βδ6Ο πο ἴδηι ΑἸΘΧΙ 18 
26. 21 Σαμαίνας Μοῖπ: σαμίας ΑΕ, οὗ, Η688. 8.0 
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Ε Πολυκράτης ὃ τῆς ἁβρᾶς Σάμου τύραννος διὰ τὴν περὶ᾿ 
τὸν βίον ἀκολασίαν ἀπώλετο, ζηλώσας τὰ Πυδῶν μαλαχά. 

ὅϑεν τῷ τ᾽ ἐν Σάρδεσιν᾿ ἀγκῶνι Γλυκεῖ προσαγορευομένῳ, 
τὴν παρὰ τοῖς Σαμίοις λαύραν ἀντικατεσκεύασεν ἕν τῇ 
πόλει καὶ τοῖς “υδῶν ἄνϑεσιν ἀντέπλεξε τὰ διαγγελϑέντα 

Σαμίων ἄνϑεα. τούτων δὲ ἡ μὲν Σαμίων λαύρα στε-᾿ 
νωπή τις ἦν γυναικῶν δημιουργῶν. καὶ τῶν πρὸς ἀπό- 

λαυσιν καὶ ἀκρασίαν πάντων βρωμάτων ὄντως ἐνέπλησε, 

δάιτὴν Ελλάδα" τὰ δὲ Σαμίων ἄνϑη γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, 
κάλλη διάφορα. ἔτι δὲ τῆς συμπάσης πόλεως ἕν ἑορταῖς 

τε καὶ μέϑαις ..... καὶ ταῦτα μὲν ὁ Κλέαρχος. οἶδα 
δὲ κἀγὼ παρὰ τοῖς ἐμοῖς ᾿4λεξανδρεῦσιν λαύραν τινὰ 

καλουμένην μέχρι καὶ νῦν Εὐδαιμόνων, ἐν ἧ πάντα 
τὰ πρὺς τρυφὴν ἐπωλεῖτο. 

ὅ8. ΑΛΚΙΣΘΕΝΗΝ ὃδὲ τὸν Συβαρίτην φησὶν 'ἄφιστο- 

τέλης ἐν τοῖς [περὶ τρυφῆς] Θαυμασίοις (ς. 96 ὙΥ) ὑπὸ 
τρυφῆς ἱμάτιον τοιοῦτον κατασκευάσασϑαι τῇ πολυτελὲ 

ὡς προτίϑεσθϑαι αὐτὸ ἐπὶ “ακινίου ἐν τῇ πανηγύρ 

τῆς Ἥρας, εἰς ἣν συμπορεύονται πάντες ᾿Ιταλιῶται 

Ὁ χαὶ τῶν δεικνυμένων {μάλισταΣ πάντων ἐκεῖνο 9α 
μάξεσϑαι. οὗ φασι κυριεύσαντα Ζιονύσιον τὸν πρὲ 

σβύτερον ἀποδόσϑαι Καρχηδονίοις ρ΄ καὶ κ΄ ταλάντων 

8 τῶν μὲν Σάρδεων ΑΕ (μὲν οἴῃ. ΕΠ): οοΥν, Καὶ ὅ τοὶ 
Κι: τῶν αὶ ἄνϑεσιν ἀντέπλεξε Μοῖα: ἄνϑεσι πάντ᾽ ἔπλησε 
0.1 στενωπή Τουρίαβ, οἵ, ρὑγον. ΑἸθχϑῃηάγν. 1. 61 -τοας ΖΘ πο] 8,9 
ΟΠΠ]]1ον Μό]. Ρ. 878): στενή ἢ { ἔοτὺ ζἣ) καὶ 9.10 Πᾶβί 
μηδ], ἔοτῦ. γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν (φεὐωχητήρια ἦν κάλλε 
διάφορα 10 ἴῃ δῆς βϑηϊθη ίδηι ΒΌΡΡΙ πάθη 6886 υἱᾶϊ 
ΟΟγαβιαβ “ἡ οὐυϊέαβ αὐέοηι ἀτιην ΟἸἸγἷδ ἴγν ορυνϊ8 δὲ οοηιυϊβϑαϊϊοηι 
οοοιραία 68,, διμρθγυθηογιιί Ῥονϑαθ᾽, αδι8 β8π αἷρπδ ΟἸΘΆΓΟΒΟ 
οἵ, ργον. Α1Ἰθχ 16 αϊθίοργαρηθιαα 46]. 8 11 κατασκευάσα 
Α (κατεσκεύαξεν ἘΠ): οοΥν. Ομ τ 20 μάλιστα δια. ὁχ Ατϑῦ 
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ἱστορεῖ δὲ καὶ Πολέμων περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ ἐπιγραφο- 
μένῳ περὶ τῶν ἐν Καρχηδόνι Πέπλων (ἔτ. 86 Ῥι). περὶ 
δὲ ΣΜΙΝΔΥΡΙΔΟΥ τοῦ Συβαρίτου καὶ τῆς τούτου τρυ- 
φῆς ἱστόρησεν Ἡρόδοτος ἐν τῇ ἕκτῃ (ο. 121), ὡς ἀπο- 

πλέων ἐπὶ τὴν μνηστείαν τῆς Κλεισϑένους τοῦ Σικυω- 

νίων τυράννου ϑυγατρὸς ᾿Δγαρίστης, φησίν, “ἀπὸ μὲν 

Ἰταλίης (ἦλϑεΣ Σμινδυρίδης ὃ Ἱπποκράτεος Σιυβαρίτης, 

ὃς ἐπὶ πλεῖστον δὴ χλιδῆς εἷς ἀνὴρ ἀφίκετο. εἵποντο 

γοῦν αὐτῷ χίλιοι μάγειροι καὶ ὀρνιϑευταί. ἱστορεῖ περὶ 
αὐτοῦ καὶ Τίμαιος ἐν τῇ ἑβδόμῃ (ἨΔ 204). 

περὶ δὲ τῆς ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ τοῦ νεωτέρου Σικελίας τυ- 
ράννου τρυφῆς Σάτυρος ὃ περιπατητικὸς ἱστορῶν ἐν 

τοῖς Βίοις (ἨΔ ΠΙ 100) πληροῦσϑαί φησιν παρ᾽ αὐτῷ 
΄τριακοντακλίνους οἴκους ὑπὸ τῶν εὐωχουμένων. καὶ 

Κλέαρχος δὲ ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Βίων γράφει οὕτως 
(ΘΘΦΉΟ ΤΙ 801)" ᾿Ζιονύσιος δ᾽ ὃ ΖΙιονυσίου ἁπάσης γενόμενος 

Σικελίας ἀλάστωρ εἰς τὴν Ποκρῶν πόλιν παρελϑὼν οὖσαν 

αὐτῷ μητρόπολιν (Δωρὶς γὰρ ἡ μήτηρ αὐτοῦ τὸ γένος ἦν 

Δοχρίς) στρώσας οἶκον τῶν ἐν τῇ πόλει τὸν μέγιστον 

Σ ἑρπύλλοις καὶ δόδοις μετεπέμπετο μὲν ἐν μέρει τὰς 
᾿Δοχρῶν παρϑένους᾽ καὶ γυμνὸς μετὰ γυμνῶν οὐδὲν 

αἰσχύνης παρέλιπεν ἐπὶ τοῦ στρώματος κυλινδούμενος. 

"τοιγαροῦν μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον οἱ ὑβρισϑέντες γυ- 

ναῖχα καὶ τέκνα ἐκείνου λαβόντες ὑποχείρια ἐπὶ τῆς 

ὁδοῦ στήσαντες μεϑ’ ὕβρεως ἐνηκολάσταινον αὐτοῖς" 
καὶ ἐπεὶ τῆς ὕβρεως πλήρεις ἐγένοντο, κεντοῦντες ὑπὸ 

Ἰ ἦλϑε οἀᾷ, οχ Ἠδιοὰ ἱἵπποχράτειος αὶ 8 ΟΕΥ͂ΙΡ. 2186 
10 ἐν τῆι τῆς ἑβδόμης Α: οοτν. Μυ8, διὰ τῆς ἑβδόμης ξυΐβ58 
᾿οοπὶ, Πὶ 11 Ἰονῦ, {τοῦν Σικελίας 14 ροϑὺ οἴκους νἱαοῦυτν 
ΠΌΤΩΘΥΔ]6 ἰηζογοὶ 1:56 24 ἔογτί, τέκνα τἀκείνου, οἵ. ΔΒ]. 

7 

ΑἸΗΕΝΑΕῦΒ [10 18 
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6 τοὺς τῶν χειρῶν ὄνυχας βελόναις ἀνεῖλον αὐτούς. καὶ 

τελευτησάντων τὰ μὲν ὀστᾶ κατέχοψαν ἐν ὅλμοις. τὰ 

δὲ λοιπὰ κρεανομησάμενοι ἐπηράσαντο [πάντες] τοῖς 

μὴ γευσαμένοις αὐτῶν" ὅϑεν πρὸς τὴν ἀνόσιον ἀρὰν 

χατήλεσαν αὐτῶν τὰς σάρκας. ἵν᾽ ἡ τροφὴ σιτοποιου- 

μένων κατεδεσϑῇ" τὰ δὲ λείψανα κατεπόντωσαν. αὐτὸς 

δὲ Διονύσιος τέλος μητραγυρτῶν καὶ τυμπανοφορού- 
μενος οἰχτρῶς τὸν βίον κατέστρεψεν. εὐλαβητέον οὖν 

τὴν καλουμένην τρυφὴν οὖσαν τῶν βίων ἀνατροπὴν 
ἁπάντων τε ὀλέϑριον ἡγεῖσθαι τὴν ὕβριν." 

ὅ9. Διόδωρος δ᾽ ὃ Σικελιώτης ἐν τοῖς περὶ Βιβλιο-᾿. 
Ε ϑήκης ᾿Ακραγαντίνους φησὶ (11,25) κατασκευάσαι ΓΈΛΩΝΙ 

κολυμβήϑραν πολυτελῆ τὸ περίμετρον ἔχουσαν στα-, 

δίων ζ΄, βάϑος δὲ πηχῶν κ΄, εἰς ἣν ἐπαγομένων ποτα 
μίων καὶ κρηναίων ὑδάτων ἰχϑυοτροφεῖον εἶναι καὶ 

πολλοὺς παρέχεσϑαι ἰχϑῦς εἰς τὴν τρυφὴν καὶ ἀπό- 
λαυσιν τῷ Γέλωνι" καϑίπτασϑαι δὲ καὶ κύκνων πλῆϑος 

εἰς αὐτήν, ὡς γίνεσϑαι ἐπιτερπεστάτην τὴν ϑέαν. 

ὕστερον δὲ αὕτη διεφϑάρη καταχωσϑεῖσα. Δοῦρις 

δ4)δὲ ἐν τῇ δ΄ τῶν περὶ ᾿4γαϑοχλέα (ΗΘ 1 419) χα 

πλησίον Ἱππωνίου πόλεως ἄλδος τι ποτ κάλλει, 
, 
( διάφορον καὶ κατάρρυτον ὕδασιν, ἐν ᾧ καὶ τόπον τινὰ, 

4“ 

8 κρέα νεμησάμενοι αὶ Ε': οοὐτ. Μ6οὶΒ πάντες οτι. Εἰ οὖ 46] 
πᾶσι Μοὶπ ὅ κατηλέησαν Α: οοΥΥ. Ε᾿, καύσαντες τὰ σώματα͵ 
κατήλεσαν τὰ ὀστᾶ ϑίταν. ΥἹ Ρ. 200; ΤῊΪΗ1 τ. 2. βου θα σπη, 
νιἀοίαν τὰ μὲν ὀστᾶ κατέκοψαν ἐν ὄλμοις καὶ κατήλεσαν, ἴαπί 
ἀθ]θπᾶα, γϑτρα ὅϑεν (4) -- κατεδεσϑῇ (6) ομηίβϑῷ δἃ0 ἀθιδπο. 
1.8 κρούων τύμπανα καὶ καταυλούμενος Α6], τυμπανοφορῶν βοῦν 
9. ἤογῦ. τὴν (ὀρθῶς καλουμένην, 6δὲ Βος γοοδθαϊ ψϑ!]Ἱοαυϊαποςς 
γογ 6 ΟἸΘΔΥο ΘΠ 10 ἁπάντων τὲ (βδ]ύθιη δὲ) ὀλεϑριώτατο! 
Μοΐῃ; 864 Βοο υθΐααθ ἀρὶὺ ΟἸθαγομαΒ αὖ ἀοοθαὺ ἸΔβοϊ ἴδῃ ὥβοιν 
ΟἸαμΐραϑ ῬΘΥΠΙΟΙΟϑᾶΠπ 6356 11 Ῥιοάογιβ μοῦ πὸ Ἰοθο 1ηΐἴθ 
δαούογ 88 Αὐμθμδθὶ; ΤῊ 8}}]6 Π860 Θσχοθυρῦδ 14. 16 ποταμῶν Δ 
οοΥν, Εἰ 20 ἐν τῇ δ΄ Ἡυ]]οηλῦπη: ἐν τῆι δεκάτην Α 
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εἶναι καλούμενον ᾿“μαλϑείας Κέρας, ὃ τὸν Γέλωνα κατα- 
σκευάσαι. Σιληνὸς δ᾽ ὁ Καλλατιανὸς ἐν τρίτῳ Σι- 
κελικῶν ([ἨΟ 1Π 101) περὶ Συρακούσας φησὶν κῆπον 

εἶναι πολυτελῶς κατεσκευασμένον, ὃν καλεῖσθαι Μῦϑον. 

ἐν ᾧ χρηματίξειν ΙΕΈΡΩΝΑ τὸν βασιλέα. ἡ δὲ Πανορ- 
μῖτις τῆς Σικελίας πᾶσα κῆπος προσαγορεύεται διὰ τὸ 

πᾶσα εἶναι πλήρης δένδρων ἡμέρων, ὥς φησιν Καλ- 

λίας ἐν ὀγδόῃ τῶν περὶ᾿ 4γαϑοκλέα Ἱστοριῶν ([Η6 1188). 
Ποσειδώνιος δ᾽ ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν Ἰστοριῶν ("ΚΘ 1Π|251) 
περὶ ΔΑΜΟΦΙΛΟΥ λέγων τοῦ Σικελιώτου, δι’ ὃν ὁ δου- 
λιχὸς ἐκινήϑη πόλεμος, ὅτι τρυφῆς ἦν οἰκεῖος, γράφει 

χαὶ ταῦτα᾽ ἱτρυφῆς οὖν δοῦλος ἦν καὶ κακουργίας, διὰ 
μὲν τῆς χώρας τετρακύκλους ἀπήνας περιαγόμενος καὶ 
ἵππους καὶ ϑεράποντας ὡραίους καὶ παραδρομὴν ἀνά- 

͵γωγον κολάκων τε καὶ παίδων στρατιωτικῶν. ὕστερον 

δὲ πανοικίᾳ ἐφυβρίστως κατέστρεψε τὸν βίον ὑπὸ τῶν 
οἰχετῶν περιυβρισϑείς.᾽ 

00. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ δ᾽ ὁ Φαληρεύς, ὥς φησι Ζοῦρις 

ἔν τῇ ἑχκαιδεκάτῃ τῶν Ἱστοριῶν (ΓΗΔ Π 4168), χιλίων 

χαὶ διακοσίων ταλάντων κατ᾽ ἐνιαυτὸν κύριος γενόμε- 

νος καὶ ἀπὸ τούτων βραχέα δαπανῶν εἰς τοὺς στρα- 

τιώτας καὶ τὴν τῆς πόλεως διοίκησιν τὰ λοιπὰ πάντα 

διὰ τὴν ἔμφυτον ἀκρασίαν ἠφάνιξεν, ϑοίνας καϑ’ ἔχά- 

στὴν ἡμέραν λαμπρὰς ἐπιτελῶν καὶ πλῆϑός τι συν- 
δείπνων ἔχων. καὶ ταῖς μὲν δαπάναις ταῖς εἰς τὰ δεῖπνα 

τοὺς Μακεδόνας ὑπερέβαλλε, τῇ δὲ καϑαρειότητι Κυ- 

Ὥ ὁ Καλακτῖνος Ἠοϊ5Ξίθῃ 8 συρακούσσας ΔΑ: οοὐγ. Εὶ 
(4, 16 ἴχητηο ϑεράποντας στρατιωτικοὺς οὐ παίδων ὡραίων, οἔ, 
Ὁ1οά, 84,2, 84 16 πανοικὶ Μοῖῃ 18 5ααᾳ 46 Ῥοϊ]ϊογοθύδ 
γχᾶθ0 ΑΘ]ΐαπ γ. ἢ, 9, 9 24 ααὖ τι ἀοϊοπᾶμστη ααὖὺ Δαϊθούϊντη 
Τ61υῦ ὑπερβάλλον δα ἀδηάυτα 260 ὑπερβαλὼν ΒῚ καϑαριότητι 
Δ: ΟΟΥΤ, Ὁ, 564 Ἰρϑύτα γοσθθυ] τη βαϑροούατα 
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πρίους καὶ Φοίνικας" ῥάσματά τε μύρων ἔπιπτεν ἐπὶ 
τὴν γῆν, ἀνϑινά τὲ πολλὰ τῶν ἐδαφῶν ἐν τοῖς ἀνδρῶ- 

σιν κατεσκευάζετο διαπεποικιλμένα ὑπὸ δημιουργῶν. 

ἦσαν δὲ καὶ πρὸς γυναῖκας ὁμιλίαι σιωπώμεναι καὶ ἡ 

νεανίσκων ἔρωτες νυκτερινοί, καὶ ὃ τοῖς ἄλλοις τιϑέ- 

μενος ϑεσμοὺς Ζημήτριος καὶ τοὺς βίους τάττων ἀνο- ὁ 

μοϑέτητον ἑαυτῷ τὸν βίον κατεσκεύαζεν. ἐπεμελεῖτο 

δὲ καὶ τῆς ὄψεως, τήν τὸ τρίχα τὴν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ᾿ 
ξανϑιζόμενος καὶ παιδέρωτι τὸ πρόσωπον ὑπαλειφόμε- 

νος καὶ τοῖς ἄλλοις ἀλείμμασιν ἐγχρίων ἑαυτόν" ἠβού- ! 

λετο γὰρ τὴν ὄψιν ἱλαρὸς καὶ τοῖς ἀπαντῶσιν ἡδὺς 

φαίνεσϑαι. ἐν δὲ τῇ πομπῇ τῶν Ζιονυσίων., ἣν ἔπεμψεν ᾿ 

ἄρχων γενόμενος. ἦδεν ὃ χορὺς εἰς αὐτὸν ποιήματα 

Σείρωνος τοῦ Σολέως. ἐν οἷς ἡλιόμορφος προσηγο-᾿ 

Θεύετο (Ο(δβίουϊομῖβ ἔν. 1 Β΄)" 

ἐξόχως δ᾽ εὐγενέτας ἡλιόμορφος ξαϑέοις ἄρχων σε, 

τιμαῖσι γεραίρει. 

Καρύστιος δὲ ὁ Περγαμηνὸς ἐν τρίτῳ Ὑπομνημάτων. 

(ΓΘ ΙΥ͂ 368) ἱΖΙημήτριος, φησίν, ὁ Φαληρεὺς Ἱμεραίου) 

τοῦ ἀδελφοῦ ἀναιρεϑέντος ὑπ᾽ ᾿Αντιπάτρου αὐτὸς μετὰ" 

Νικάνορος διέτριβεν, αἰτίαν ἔχων ὡς τὰ ἐπιφάνεια τοῦ 

ἀδελφοῦ ϑύων. Κασάνδρῳ δὲ γενόμενος φίλος μέγα ἴσχυ-" 

σεν. κχαὶ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἦν αὐτοῦ τὸ ἄριστον ὀξύβαφα, 

παντοδαπὰς ἐλάας ἔχοντα καὶ τυρὸν νησιωτικόν. ὡς δ᾽ 

ἐπλούτησε, Μοσχίωνα τὸν ἄριστον τῶν τότε μαγείρων 

2 ἀϑινα Δ: οοΥτ. Μαβ, τη8]6 ἤδθο 1η 61] σὶῦ Α6] 4 γυ- 
ναῖκας αὐτῷ ὁμιλίαι Ἐ 6 ἴονῦ. διατάττων, ὉΪΒ1 Ὀ] τα ᾿πίθι-ς 
οἰἀογαμπῦ 18 ὁ χορὸς Ἐ: χορὸς Α εἰς αὐτὸν Α, ἴπηπο εἰ 
τὸν ϑεὸν, εἰς Βάκχον Μοίῃ 14 σείρωνος ἃ (οπι. ἘΠ), Καστο- 
ρίωνος Τ,ΘΟΡδΥΙ 10 δὲ Α: τε [ἢ ἠπιόμοιρος ΑΕ: οὐ 
Καβμπηῖαβ 11 τιμαῖς Α: οοὐν. Μεῖπ 19 ἱμαιρέου Α.: ΟΟΥΣ 
τᾶ. τϑοθηῦ 21. 22 τοῦ ἀδελφοῦ φσ]οβδοιηξ, ἕοτῦ. αὐτοῦ 1. ο΄ 
᾿Δντιπάτρου 24 νησσιωτικόν ἃ Ι 
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καὶ δειπνοποιῶν ἐωνήσατο. καὶ τοσαῦτα ἦν τὰ παρα- 

σκευαζόμενα καϑ' ἡμέραν ὥστε χαρισαμένου τῷ Μοσχίωνι 

τὰ λείψανα Μοσχίων ἐν ἔτεσι δύο τρεῖς συνοικίας ἐωνή- 

σατο παῖδάς τε ἐλευϑέρους ὕβριξεν καὶ γυναῖκας τὰς 

; τῶν ἐπιφανεστάτων. ἐξηλοτύπουν δὲ πάντες οἵ παῖδες 

τὸν ἐρώμενον αὐτοῦ Ζίογνιν" καὶ τοσοῦτον ἦν τῷ 4΄η- 

μητρίῳ προσελθεῖν ὥστε μετ᾽ ἄριστον αὐτοῦ περιπατή- 

θαντος παρὰ τοὺς Τρίποδας συνῆλθον εἰς τὸν τόπονῦ48 

παῖδες (οἷν κάλλιστοι ταῖς ἑξῆς ἡμέραις. ἵν᾽ ὀφϑεῖεν 

αὐτῷ.᾽ [59] 

61. Νικόλαος δ᾽ ὃ περιπατητικὸς ἐν τῇ δεκάτῃ 
καὶ ἑκατοστῇ τῶν Ἱστοριῶν (6 ΠΙ 416) ΛΕΎΚΟΛΛΟΝ 

φησιν ἀφικόμενον εἰς Ῥώμην καὶ ϑριαμβεύδαντα λόγον 
τὲ ἀποδόντα τοῦ πρὸς Μιϑριδάτην πολέμου ἐξοκεῖλαν 
εἰς πολυτελῆ δίαιταν ἐκ τῆς παλαιᾶς σωφροσύνης τρυ- 

φῆς τε πρῶτον εἰς ἅπαν Ῥωμαίοις ἡγεμόνα γενέσϑαι; 

καρπωσάμενον δυεῖν βασιλέων πλοῦτον Μιϑριδάτου 

καὶ Τιγράνου. διαβόητος δ᾽ ἦν παρὰ Ῥωμαίοις καὶ 
ΣΙΤΤΙΟΣ ἐπὶ τρυφῇ καὶ μαλακίᾳ, ὥς φησι Ῥουτίλιος Ὁ 
(Ὁ. 200). περὶ γὰρ ᾿4πικίου προειρήκαμεν ΑΥ̓͂ ». 168 ἃ). 

Παυσανίαν δὲ καὶ ΛΎΣΑΝΔΡΟΝ ἐπὶ τρυφῇ διαβοήτους 
γενέσθαι σχεδὸν πάντες ἱστοροῦσι. διόπερ καὶ Ἶάγις 
ἐπὶ Πυσάνδρου ἔφη ὅτι ᾿δεύτερον τοῦτον ἡ Σπάρτη 

φέρει Παυσανίαν. Θεόπομπος δὲ ἐν τῇ δεκάτῃ τῶν 

Ἑλληνικῶν ([ἨΟῚ 281) τἀναντία φησὶ περὶ τοῦ Δυσάν- 
ὅρου, ὅτι “φιλόπονος ἦν καὶ ϑεραπεύειν δυνάμενος 

καὶ ἰδιώτας καὶ βασιλεῖς, σώφρων ὧν καὶ τῶν ἡδονῶν 

᾿ 

»"} 

[τὶ 

,, 1 τὰ Α: τὰ ἐν δείπνοις Ἐὶ 6 Θέογνιν Νυβ 9 παῖδες 
κάλλιστοι ἃ οἵ παῖδες Ἐ}: οοΥΥ. Καὶ 12 ἕκατοστῇ ΜΝ α]ο51υ8: 
εἰκοστῆν Α 16 ἰοτύ. εἰς ἅπαντα, ογαϊββυσα ποὺ ὟΙ 214 ἢ 
24 ϑεόπος (510) Α : οοΥΥ. Εἰ 20 τε ἦν Ἐ 
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ἁπασῶν κρείττων. γενόμενος γοῦν τῆς Ελλάδος σχεδὸν 

ἁπάσης κύριος ἐν οὐδεμιᾷ φανήσεται τῶν πόλεων οὔτε 

πρὸς τὰς ἀφροδισίους ἡδονὰς δρμήσας οὔτε μέϑαις καὶ 

πότοις ἀκαίροις χρησάμενος.ἢ ᾿ 

02. οὕτω δὲ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις τὰ τῆς τρυφῆς ὅ 

καὶ τῆς πολυτελείας ἠσκεῖτο ὡς καὶ ΤΤΑΡΡΑΣΙΟΝ τὸν 

ξωγράφον πορφύραν ἀμπέχεσϑαι. χρυσοῦν στέφανον 
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔχοντα, ὡς ἱστορεῖ Κλέαρχος ἕν τοῖς 

Βίοις (ἨΔ 1Ι 804). οὗτος γὰρ παρὰ μέλος ὑπὲρ τὴν 

γραφικὴν τρυφήσας λόγῳ τῆς ἀρετῆς ἀντελαμβάνετο 10: 

καὶ ἐπέγραφεν τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐπιτελουμένοις ἔργοις 

ἃ ἁβροδίαιτος ἀνὴρ ἀρετήν τὲ σέβων τάδ᾽ ἔγραψεν. 

καί τις ὑπεραλγήσας ἐπὶ τούτῳ παρέγραψεν “ῥαβδὸο- 

δίαιτος ἀνήρ. ἐπέγραψεν δ᾽ ἐπὶ πολλῶν ἔργων αὐτοῦ 

καὶ τάδε (ἔν. 1 ῬῚ, Π 820 ΒΞ) 10 
ἁβροδίαιτος ἀνὴρ ἀρετήν τε σέβων τάδ᾽ ἔγφαψεν 

Παρράσιος κλεινῆς πατρίδος ἐξ ᾿Εφέσου. 

οὐδὲ πατρὸς λαϑόμην Εὐήνορος, ὅς ῥά μ᾽ ἔφυδε 
γνήσιον, Ἑλλήνων πρῶτα φέροντα τέχνης. 

ηὔχησε δ᾽ ἀνεμεσήτως ἐν τούτοις (ἔν. 2)" Ρ 

6 εἰ καὶ ἄπιστα κλύουσι. λέγω τάδε" φημὶ γὰρ ἤδη 

τέχνης εὑρῆσϑαι τέρματα τῆσδε σαφῆ 

χειρὸς ὑφ᾽ ἡμετέρης" ἀνυπέρβλητος δὲ πέπηγεν 
οὖρος. ἀμώμητον δ᾽ οὐδὲν ἔγεντο βροτοῖς. 

ἀγωνιζόμενος δέ ποτε πρὸς καταδεέστερον ἐν Σάμῷῳ 3ὲ 

ΘΟ 

11 ἐπέγραψε Εὶ ὑφ᾽ αὑτοῦ ΠῚ 12 ἀρετὴν δὲ Ἐ, 
οἵ, οὐϊαμη ΧΥ͂ γΡ. 081 Ὁ 18 ὃς ἀνέφυσε Α: οοὐτν. Μεῖπη, 568 
ἀαθιίο 20 ηὔχει Τὶ 20. 21 ἐν τουτοισι και ἄπιστα Α: 
ΟΟΥΥ. ΟΕ 22. ἴογύ. πείρατα 6 ΖουχΙα!β θρὶργδιητηαῖθ ἀρυᾶ 
Αὐιβίϊάοιῃ 11 521 ΠῚ 24 ἐγένετο ΑἘ;, οἵ, Αὐϑυϊᾷ. Π 5620 
οὔ ἐοτύ, πρὸς καταδεέστερόν τινα (1. 6. ΤΙχηδηῦπθια), ὕστα τῷ 
“ἴαντι ὙΥ]αΙη, νἱχ τϑοῦθ 
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τὸν Αἴαντα καὶ ἡττηϑείς. συναχϑομένων αὐτῷ τῶν 

φίλων, ἔφη ὡς αὐτὸς μὲν ὀλίγον φροντίζοι, Αἴαντι δὲ 
'συνάχϑοιτο δεύτερον ἡττηϑέντι. ἐφόρει δὲ ὑπὸ τρυφῆς ἢ 

'πορφυρίδα καὶ στρόφιον λευκὸν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς εἶχεν 

σχίπωνί τε ἐστηρίζετο χρυσᾶς ἕλικας ἐμπεπαισμένῳ 

χρυσοῖς τε ἀνασπαστοῖς ἐπέσφιγγε τῶν βλαυτῶν τοὺς 

᾿ἀναγωγέας. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ κατὰ τὴν τέχνην ἀηδῶς ἐποιεῖτο 

ἀλλὰ ῥαδίως, ὡς καὶ ἄδειν γράφοντα, ὡς ἱστορεῖ Θεό- 

'φραστος ἐν τῷ περὶ Εὐδαιμονίας (ἔν. 19 )). τερατευό- 

ἵμενος δὲ ἔλεγεν, ὅτε τὸν ἐν Λίνδῳ Ἡρακλέα ἔγραφεν, 

5 ὄναρ αὐτῷ ἐπιφαινόμενος ὁ ϑεὸς δχηματίξοι αὑτὸν 

πρὸς τὴν τῆς γραφῆς ἐπιτηδειότητα. ὅϑεν καὶ ἐπέγρα- 

ψεν τῷ πίνακι (ἔν. 8)" 

οἷος δ᾽ ἐννύχιος φαντάξετο πολλάκι φοιτῶν 544 

Παρρασίῳ δι᾽ ὕπνου. τοῖος ὅδ᾽ ἐστὶν ὁρᾶν. 

638. χαὶ φιλοσόφων δὲ αἱρέσεις ὅλαι τῆς περὶ τὴν 
'τρυφὴν αἱρέσεως ἀντεποιήσαντο" καὶ ἥ γε Κυρηναικὴ 

καλουμένη ἀπ᾽ ἈΡΙΣΤΙΠΊΤΟΥ τοῦ ΣΙωκρατικοῦ τὴν ἀρχὴν 

ς 

λαβοῦσα, ὃς ἀποδεξάμενος τὴν ἡδυπάϑειαν ταύτην τέλος 

" εἶναι ἔφη καὶ ἐν αὐτῇ τὴν εὐδαιμονίαν βεβλῆσϑαι" καὶ 
μονόχρονον αὐτὴν εἶναι, παραπλησίως τοῖς ἀσώτοις 

οὔτε τὴν μνήμην τῶν γεγονυιῶν ἀπολαύσεων πρὸς 

Ἰαὑτὸν ἡγούμενος οὔτε τὴν ἐλπίδα τῶν ἐσομένων, ἀλλ᾽ Ὁ 

ἕνὴ μόνῳ τὸ ἀγαϑὸν κρίνων τῷ παρόντι, τὸ δὲ ἀπολε- 

: λαυκένανι καὶ ἀπολαύσειν οὐδὲν νομίζων πρὸς αὑτόν, 

τὸ μὲν ὡς οὐκέτ᾽ ὄν. τὸ δὲ οὔπω καὶ ἄδηλον" ὁποῖον 
καὶ οἵ τρυφῶντες πάσχουσι τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν ἀξιοῦντες. 

2. 8 γϑούϊυβ Ρ]Ιπῖὰ5 8ὅ, 172 “ φμοᾶ τξογιηη αὖ να φηο υἱοίτι8 
6886: 14 ἐννύχιον Α ΕἸ: οοΥΥ. Εἰ ΒΌΡΘΙΒΟΥ 26 τὸ δ᾽ (ὡς) οὔπω 
Μοίπ, αυἱ χαὶ ἄδηλον 46]611 τνοϊοραῦ, 564 οἵ. 48]. ν. Ἀ. 14, 6 
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ὡμολόγησεν δ᾽ αὐτοῦ τῷ δόγματι καὶ ὁ βίος, ὃν ἐβίωσεν 

ἐν πάσῃ τρυφῇ καὶ πολυτελείᾳ μύρων καὶ ἐσϑήτων καὶ. 

γυναικῶν. ΔΜαίδα γοῦν ἀναφανδὸν εἶχε τὴν ἑταίραν 

καὶ ταῖς Διονυσίου πολυτελείαις ἔχαιρεν καίτοι πολλάκις. 

ο ἐνυβριξόμενος. Ἡγήσανδρος γοῦν φησιν (ΦἨΘΤΥ 417 
ὡς καὶ ἀδόξου ποτὲ κλισίας παρ᾽ αὐτῷ τυχὼν ἤνεγκεν 

ἐρωτήσαντός τε τοῦ Διονυσίου τί φαίνεται ἡ κατάκλισιφ, 

πρὸς τὴν χϑὲς ἔφησεν παραπλησίαν εἶναι. “ἐκείνη τε 

γάρ, ἔφησεν, ἀδοξεῖ τήμερον χωρισϑεῖσα ἐμοῦ, χϑὲς δὲ 

πασῶν ἦν ἐνδοξοτάτη δι’ ἡμᾶς, αὕτη τε τήμερον [καὶ] 

ἔνδοξος γέγονεν διὰ τὴν ἡμετέραν παρουσίαν, χϑὲς δὲ 
ἠδόξει μὴ παρόντος ἐμοῦ.᾽ καὶ ἐν ἄλλοις δέ φησιν ὃ 

ἃ Ἡγήσανδρος (14) “““ρίστιππος ῥαινόμενος μὲν ὑπὸ 

τῶν τοῦ Ζιονυσίου θεραπόντων, σκωπτόμενος δ᾽ ἐπὶ τῷ 

ἀνέχεσϑαι ὑπ᾽ ᾿ἀντιφῶντος, "εἰ δ᾽ ἁλιευόμενος ἐτύγχα-᾿ 

νον, ἔφη. καταλιπὼν τὴν ἐργασίαν ἂν ἀπῆλθον; διέ 
τριβεν δ᾽ ὁ ᾿Δρίστιππος τὰ πολλὰ ἐν Αἰγίνῃ τρυφῶν! 

διὸ καὶ ὁ Ξενοφῶν ἐν τοῖς ᾿ἡπομνημονεύμασί φησιν. 
(1 1) ὅτι πολλάκις ἐνουθέτει αὐτὸν ὃ Σωκράτης καὶ 

τὴν ἠϑοποιίαν πλάσας τῆς ᾿Δρετῆς καὶ τῆς Ἡδονῆς"} 

εἰσῆγεν. ὃ δ᾽ ᾿Δρίστιππος ἐπὶ τῆς Λαίδος ἔλεγεν "ἔχω 
καὶ οὐκ ἔχομαι.᾽ καὶ παρὰ Διονυσίῳ διηνέχϑη τισὶ 

ὁ περὶ τῆς ἐκλογῆς τῶν τριῶν γυναικῶν. καὶ μύροις Ι 

ἐλούετο καὶ ἔφασκεν ὅτι (Ευγ. ΒΔοΟΙ. 811)" 
κἀν βαχχεύμασιν 

οὖσ᾽ ἥ γε σώφρων οὐ διαφϑαρήσεται. 

10 αὕτη δὲ Α: οοὐγ. ΒΤ ὀ καὶ οἴῃ. Καὶ 14 ἐπὶ τῷ Μεοπμδςὶ 
σἴαθ: ἐπὶ τὸ ἡ 175844ᾳ Βᾶθο, αὖ οπημῖα αὰ86 βθοαπίαν, ναᾶθὶ 
ἀδουτγίαίο, οἵ, Ὀῖορ. 2, 8, 0 21 γαλατίαι Δ 
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ϑεράποντα διηγούμενον περί τινος τῶν μαϑητῶν τάδε 

(1811 Κ)" 

ὁ δεσπότης οὑμὸς περὶ λόγους γάρ ποτε 

διέτριψε μειρακίσκος ὧν καὶ φιλοσοφεῖν 
ἐπέϑετο. Κυρηναῖος ἦν ἐνταῦϑαά τις, 
ὥς φασ᾽, ᾿Δρίστιππος. σοφιστὴς εὐφυής. 

ὅ μᾶλλον δὲ πρωτεύων ἁπάντων τῶν» τότε ἔ 
ἀκολασίᾳ τε τῶν γεγονότων διαφέρων. 

τούτῳ τάλαντον δοὺς μαϑητὴς γίνεται 

0 ὁ δεσπότης. καὶ τὴν τέχνην μὲν οὐ πάνυ 
ἐξέμαϑε. τὴν δ᾽ ἀρτηρίαν συνήρπαδεν. 

᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν ᾿Δἀνταίῳ περὶ τῆς τῶν φιλοσόφων 

τρυφερότητος διαλεγόμενός φησιν (Π 28 Κ)' 

4. ὦ τάν, κατανοεῖς τίς ποτ᾽ ἐστὶν οὑτοσὶ 

ὅ ὁ γέρων; Β. ἀπὸ τῆς μὲν ὄψεως Ἑλληνικός" 
λευκὴ χλανίς, φαιὸς χιτωνίδσκος καλός, 84 

πιλίδιον ἁπαλόν, εὔρυϑμος βακτηρία, 

δ βεβαία τράπεζα ---τί μακρὰ δεῖ λέγειν; ὅλως 

αὐτὴν ὁρᾶν γὰρ τὴν ᾿Δκαδημίαν δοκῶ. 

0 64. ᾿Ζριστόξενος δ᾽ ὃ μουσικὸς ἐν τῷ ᾿Αρχύτα 
Βίῳ (ΗΘ 1210) ἀφιζκέσϑαι φ)ησὶ παρὰ Ζοονυσίου τοῦ 

νεωτέρου πρεσβευτὰς πρὸς τὴν Ταραντίνων πόλιν, ἐν οἷς 
εἶναι καὶ ΤΤΟΛΥΑΡΧΟΝ τὸν ἡδυπαϑῆ ἐπικαλούμενον, ἄν- 
δρα περὶ τὰς σωματικὰς ἡδονὰς ἐσπουδακότα καὶ οὐ 

ὅ μόνον τῷ ἔργῳ ἀλλὰ καὶ τῷ λόγῳ. ὄντα δὲ γνώριμον τῷ Ὁ 

᾿Δρχύτᾳ καὶ φιλοσοφίας οὐ παντελῶς ἀλλότριον ἀπαν- 

[5}} 

ὅ. Θ ἐνταῦϑα, ὥς φασ᾽, ᾿Δρίστιππός τις Α: οοττ. ϑοῃνπ 
1 τῶν δα4. (88 11 ἀρτηρίαν οοτγαρίυτα, ἴοτύ. τὴν βακτηρίαν 
δὲ (οὗ, Ἰηΐγα ν. 17) 11 πολίδιον ΑΔ: οοὐΥ. τη8η. τϑορθηὖ. οὖ Εἰ 
18 βαιὰ δαατ(18 δ 1110 ἃ τηϑηὰ ῥυΐση 116 γ18 βὲ (81π6 8.00) Ἐ, 

᾿ ' νἱἀούαν οΔ]σΘδταθηδϊ ποτηθη Ἰαθυ8 20 ἀρχύται Α 21 ἀφι- 

ῃ 

κέσϑαι φησὶ (458: ἀφίησι ἃ 
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τᾶν εἰς τὰ τεμένη καὶ συμπεριπατεῖν τοῖς περὶ τὸν 

᾿Αρχύταν ἀκροώμενον τῶν λόγων. ἐμπεσούσης δέ ποτε 

ἀπορίας καὶ σκέψεως περί τε τῶν ἐπιϑυμιῶν χαὶ τὸ 
σύνολον περὶ τῶν σωματικῶν ἡδονῶν ἔφη ὁ Πολύαρχος᾽ 

“ἐμοὶ μέν, ὦ ἄνδρες. πολλάκις ἤδη πέφηνεν ἐπισκο- 

ποῦντι κομιδῇ τὸ τῶν ἀρετῶν τούτων κατασχεύασμα 

καὶ πολὺ τῆς φύσεως ἀφεστηκὸς εἶναι. ἧ γὰρ φύσις 

ὅταν φϑέγγηται τὴν ἑαυτῆς φωνήν, ἀκολουϑεῖν κελεύει ὦ 

ταῖς ἡδοναῖς καὶ τοῦτό φησιν εἶναι νοῦν ἔχοντος᾽ τὸ 

δὲ ἀντιτείνειν καὶ καταδουλοῦσϑαι τὰς ἐπιϑυμίας οὔτ᾽ ἡ 

ἔμφρονος οὔτε εὐτυχοῦς οὔτε ξυνιέντος εἶναι τίς ποτὲ 

ἐστὶν ἣ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως σύστασις. τεκμήριον. 

δ᾽ ἰσχυρὸν εἶναι τὸ πάντας ἀνθρώπους, ὅταν ἐξουσίας ὦ 

ἐπιλάβωνται μέγεϑος ἀξιόχρεων ἐχούσης, ἐπὶ τὰς σω-᾿ 

ματικὰς ἡδονὰς καταφέρεσϑαι καὶ τοῦτο νομίξειν τέλος. 

εἶναι τῆς ἐξουσίας. τὰ δὲ ἄλλα πάντα σχεδὸν ἁπλῶς 

εἰπεῖν ἐν παρέργου τίϑεσϑαι χώρᾳ. προφέρειν δ᾽ ἔξ- 
ἐστι νῦν μὲν τοὺς Περσῶν βασιλεῖς [νῦν δὲ] καὶ εἴ 
τίς που τυραννίδος ἀξιολόγου χύριος ὧν τυγχάνει" ἢ 

πρότερον δὲ τούς τε Πυδῶν καὶ τοὺς Μήδων καὶ ἔτι 

ἀνώτερον καὶ τοὺς Σύρων οἷς οὐδὲν γένος ἡδονῆφ᾽ 

ἀξήτητον γενέσϑαι, ἀλλὰ καὶ δῶρα παρὰ τοῖς Πέρσαις ἢ 

προκεῖσϑαι λέγεται τοῖς δυναμένοις ἐξευρίσκειν καινὴν 

ἡδονήν" καὶ μάλα ὀρϑῶς. ταχὺ γὰρ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις! 
ἐμπίπλαται τῶν χρονιξουσῶν ἡδονῶν. κἂν ὦσιν σφόδρα ἢ 

διηκριβωμέναι" ὥστε ἐπεὶ μεγάλην ἔχει δύναμιν ἡ και-᾿ 

νότης πρὸς τὸ μείζω φανῆναι τὴν ἡδονήν, οὐκ ὀλιγω- 

6. κομιδῇ {κενὸν» ΝΥ Ί]δτα 11 εἶναι (85: εἰδέναι Α΄ 
17 παρέργωι Δ ἘΠ: οοὐτ. Κι, παρέργων Μοῖη 18 νῦν δὲ 46]. ὅ0Ε 
20 τοὺς Μήδων Κ: τῶν Μήδων ΔῈ 28 λέγεται οτη. Εἰ | 
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ρητέον [οὖν] ἀλλὰ πολλὴν ἐπιμέλειαν αὐτῆς ποιητέον. 6 

διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν πολλὰ μὲν ἐξευρεϑῆναι βρω- 
μάτων εἴδη. πολλὰ δὲ πεμμάτων, πολλὰ δὲ ϑυμιαμά- 

τῶν καὶ μύρων, πολλὰ δὲ ἱματίων καὶ στρωμάτων, καὶ 

ποτηρίων δὲ καὶ τῶν ἄλλων σκευῶν πάντα γὰρ δὴ 
ταῦτα συμβάλλεσϑαί τινας ἡδονάς, ὅταν ἢ ἡ ὑποκειμένη 

ὕλη τῶν ϑαυμαξζομένων ὑπὸ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως" 

ὃ δὴ πεπονθέναι δοκεῖ ὅ τε χρυσὸς καὶ ἄργυρος καὶ 

τὰ πολλὰ τῶν εὐοφϑάλμων τε καὶ σπανίων, ὅσα καὶ 

χατὰ τὰς ἀπεργαξομένας τέχνας διηκριβωμένα φαίνε- ἢ 

᾿ ται. θῦ. εἰπὼν δὲ τούτοις ἑξῆς τὰ περὶ τῆς ϑεραπείας 

᾿ τῆς τοῦ Περσῶν βασιλέως, οἵους καὶ ὅσους ἔχει ϑερα- 
᾿ πευτῆρας, καὶ περὶ τῆς τῶν ἀφροδισίων αὐτοῦ χρήσεως 

᾿ χαὶ τῆς περὶ τὸν χρῶτα αὐτοῦ ὀδμῆς καὶ τῆς εὐμορ- 

Ξ χαὶ τῆς ὁμιλίας καὶ περὶ τῶν ϑεωρημάτων καὶ 

τῶν ἀκροαμάτων, εὐδαιμονέστατον ἔφη κρῖναι τῶν νῦν 
τὸν τῶν Περσῶν βασιλέα᾽ ᾿ἱπλεῖσται γάρ εἰσιν αὐτῷ 
χαὶ τελειόταται παρεσκευασμέναι ἡδοναί. δεύτερον δέ, 

φησί, τὸν ἡμέτερον τύραννον ϑείη τις ἂν καίπερ πολὺ 

λειπόμενον. ἐκείνῳ μὲν γὰρ ἥ τε᾿ 4σία ὅλη χορηγεῖ .... 5546 

τὸ δὲ Ζιονυσίου χορηγεῖον παντελῶς ἂν εὐτελές τι 

φανείη πρὸς ἐκεῖνο συγχρινόμενον. ὅτι μὲν οὖν περι- 
μάχητός ἐστιν ὁ τοιοῦτος βίος φανερὸν ἐκ τῶν συμ- 

βεβηκότων. Σύρους μὲν γὰρ Μῆδοι μετὰ τῶν μεγίστων 

κινδύνων ἀφείλοντο τὴν βασιλείαν οὐκ ἄλλου τινὸς 

ἕνεχα ἢ τοῦ κυριεῦσαι τῆς Σύρων ἐξουσίας. Μήδους 
ὃὲ Πέρσαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν" αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ τῶν 

' ̓ς 1 οὖν 46]. Μεΐη, 564 ροϑὺ ἡδονήν (φ. 202, 217) ἔοτῦ. ποῃπα!]8, 
ἱπίοτοίδοσαπ ὅ δὲ Κα: δὴ ἃ οἵα. Ε 6 συμβάλλεται ὙΥΊΑτα 
' 16 κριναν Α κρίνει (οτα. ἔφη) Εὶ, ἔουῦ. κρίνειν 19 ὑμέτερον Α: 

ΘοΥγ. Μὰ8 20 πἰαύατη ποὺ. 88 422 ἴοτί. πρὸς {τὸ ἐκείνου 
20 ἀφείλαντο Α 
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σωματικῶν ἡδονῶν ἀπόλαυσις. οἱ δὲ νομοϑέται ὃμα- 
4 , Ἂ' -" 2 , , ἢ , Ι 

λίξειν βουληϑέντες τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος καὶ μηδένα, 

τῶν πολιτῶν τρυφᾶν ἀνακῦψαι πεποιήκασι τὸ τῶν ἀρε- 

τῶν εἶδος" καὶ ἔγραψαν νόμους περὶ συναλλαγμάτων 

καὶ τῶν ἄλλων [καὶ] ὅσα ἐδόκει πρὸς τὴν πολιτικὴν. 

κοινωνίαν ἀναγκαῖα εἶναι καὶ δὴ καὶ περὶ ἐσϑῆτος, 

καὶ τῆς λοιπῆς διαίτης. ὅπως ἦ ὁμαλής. πολεμούντων. 

οὖν τῶν νομοϑετῶν τῷ τῆς πλεονεξίας γένει πρῶτον 

μὲν ὁ περὶ τὴν δικαιοσύνην ἔπαινος ηὐξήϑη. καί πού 

τις καὶ ποιητὴς ἐφϑέγξατο (Ευτ. Μεϊδη. ἔν. 486 Ν)᾽" ᾿ 

δικαιοσύνας τὸ χρύσεον πρόσωπον. Ϊ 
χαὶ πάλιν (ϑορμ. ἔν. 11. Ν)" ᾿ 

τὸ χρύσεον ὄμμα τὸ τᾶς Δίκας. Ι 

ἀπεϑεώϑη δὲ καὶ αὐτὸ τὸ τῆς 4ίκης ὄνομα" ὥστε παρ᾿ 
ἐνίοις καὶ βωμοὺς καὶ ϑυσίας γίνεσϑαι Ζίκῃ. μετὰ 

ταύτην δὲ καὶ Σωφροσύνην καὶ ᾿Ἐγκχράτειαν ἐπεισεχώ 

μασαν καὶ πλεονεξίαν ἐχάλεσαν τὴν ἐν ἀπολαύσεσι 
ὑπεροχήν᾽ ὥστε τὸν πειϑαρχοῦντα τοῖς νόμοις καὶ τὶ 

τῶν πολλῶν φήμῃ μετριάξειν περὶ τὰς σωματικὰς ἡδονάς. 

00. χαὶ Ζ“οῦρις δέ φησιν ἐν τῇ κγ΄ τῶν Ἱστοριῶϊ 

(ΘΠ 417 ὡς ἦν τὸ παλαιὸν τοῖς δυνάσταις ἐπιϑυ! 

μία τῆς μέϑης. διὸ ποιεῖν τὸν Ὅμηρον τῷ ΑΓΑΜΕΙ 

ΜΝΟΝΙ λοιδορούμενον τὸν ᾿᾽4χιλλέα καὶ λέγοντα (4 225) 

οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων. 
καὶ τὸν ϑάνατον δ᾽ ἀποσημαίνων τοῦ βασιλέως φηϑ 

σίν (λ 418)" 

ὅ καὶ 46]. δον 12. βουϊρύου. αὖ Ξορῇοο 18 σου ῬΔΥς 
δοοαγαῖθ τϑύδα!ῦ, τῶ δὔϊαπα ἀθ ροθίω βυγαυῦ, 51 δἰ αβᾶθπι ροθίδο 
πὐγυσα 6. γΘΥΒΙ Θ] τη 6886 ρυΐαθαὺ 18 τὰς δίκας Α 1ἴειθα 
οἰΐδια ϑὐοῦβοὶ (ἢ. 1, 8, 87) οοαϊοθ5 14 οντύ. ἀπεϑεώϑη γὰ 
160 σωφροσύνη καὶ ἐγκράτεια (Ὁ), ἐπεισεκόμισαν α]θΟ 18 πὶ 
ϑαρχοῦντα Α: οοιν, Εὶ 
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ὡς ἀμφὶ κρητῆρα τραπέξας τε πληϑούσας 
κείμεϑα., 

δεικνύων καὶ τὸν ϑάνατον αὐτοῦ παρ᾽ αὐταῖς ταῖς ἐπι- 
᾿ϑυμίαις τῆς μέϑης γενόμενον. 

φιλήδονος ἦν καὶ ΣΤΤΕΥΣΙΤΙ͂ΤΟΣ ὁ Πλάτωνος συγ- 

᾿γενὴς καὶ διάδοχος τῆς σχολῆς. Διονύσιος γοῦν ὃ τῆς 

Σικελίας τύραννος ἐν τῇ πρὸς αὐτὸν ᾿Επιστολῇ κατὰ 

τῆς φιληδονίας αὐτοῦ εἰπὼν καὶ φιλαργυρίαν αὐτῷ 

ὀνειδίζει καὶ τὸν “ασϑενείας τῆς ᾿Δρκαδικῆς ἔρωτα, 
1 ἥτις καὶ Πλάτωνος ἠκηκόει. 

ΘΤ. οὐ μόνος δ᾽ ᾿Αρίστιππος καὶ οἵ ἀπ᾽’ αὐτοῦ τὴν 
κατὰ κίνησιν ἡδονὴν ἠσπάξοντο, ἀλλὰ καὶ ἘΠΙΚΟΥΡΟΣ 

᾿χαὶ οἱ ἀπὸ τούτου. καὶ ἵνα μὴ τοὺς καταιγισμοὺς λέγω 

καὶ τὰ ἐπεντρώματα, ἅπερ πολλάκις προφέρεται ὁ ̓ Επί- 
χουρος (ἔτ. 418 175), χαὶ τοὺς γαργαλισμοὺς καὶ τὰ νύγ- 
ματα, ἃ ἐν τῷ περὶ Τέλους εἴρηκεν, τούτων μνηϑήσο- 

μαι. φησὶν γάρ (ἔν. 61)" “οὐ γὰρ ἔγωγε δύναμαι νοῆσαι 

τἀγαϑὸν ἀφαιρῶν μὲν τὰς διὰ χυλῶν ἡδονάς, ἀφαιρῶν 

δὲ τὰς δι’ ἀφροδισίων, ἀφαιρῶν δὲ τὰς δι’ ἀκροαμάτων, 
᾿ ἀφαιρῶν δὲ καὶ τὰς διὰ μορφῆς κατ᾽ ὄψιν ἡδείας κι- 
νήσεις. καὶ Μητρόδωρος ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς φησιν ἢ 
(ἔν. ὁ Ῥυαθηϊηρ) περὶ γαστέρα, ὦ φυσιολόγε Τιμόκρατες. 

᾿ περὶ γαστέρα ὃ κατὰ φύσιν βαδίζων λόγος τὴν ἅπασαν 

ἔχει σπουδήν. καὶ ὁ Ἐπίκουρος δέ φησιν ({. 409)" 

"ἀρχὴ καὶ ῥίζα παντὸς ἀγαϑοῦ ἡ τῆς γαστρὸς ἡδονή" 

καὶ τὰ σοφὰ {καὶ τὰ περισσὰ ἐπὶ ταύτην ἔχει τὴν ἀνα- 

᾿ 8,4. πὰρ᾽ αὐτὰς τὰς ἐπιϑυμίας Κ ὅ ϑ'ραυβ!ρρὶ θχθυῃρίυ! 
ΒΟ δρίθ Ἰηὐθυροβιθασω 8 ἴοτῦ. ἐπεξιὼν, οἵ. ΝΠ ». 219 ε, 
᾿ΌΌῚ παπΟ ΒΟ Θπάστα ραΐο κατὰ τῆς φιῖ. αὐτοῦ ἐπεξερχόμενος 
14 ἐπεντρώματα οἴϊατα ΡΏΪο 16 σ᾽5 8116. 8, 48, ἐπικεντρώματα 

Μοῖπ 426 καὶ ο44, ΥἹΙΙ ρ. 2808 
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φοράν. κἀν τῷ περὶ Τέλους δὲ πάλιν φησίν (ἔν. το)" 

“τιμητέον τὸ καλὸν καὶ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰ τοιουτότροπα, 

ἐὰν ἡδονὴν παρασχευάξῃ" ἐὰν δὲ μὴ παρασχεύαξῃ, χαί-, 

ρειν ἐατέον. σαφῶς ὑπουργὸν ἐν τούτοις ποιῶν τὴν 

δατἀρετὴν τῆς ἡδονῆς καὶ ϑεραπαίνης τάξιν ἐπέχουσαν.. 
κἀν ἄλλοις δέ φησιν (ἔν. 813)" ἱπροσπτύω τῷ καλῷ καὶ, 

τοῖς κενῶς αὐτὸ θαυμάζουσιν. ὅταν μηδεμίαν ἡδονὴν. 

ποιῇ. Οθ8, καλῶς ἄρα ποιοῦντες Ῥωμαῖοι οὗ πάντα, 

ἄριστοι ἴάλκιον καὶ Φιλίσκον τοὺς ᾿Επικουρείους ἐξέ-. 

βαλον τῆς πόλεως, Δευκίου τοῦ Ποστουμίου ὑπατεύον- 

τος, δι᾿ ἃς εἰσηγοῦντο ἡδονάς. ὁμοίως δὲ καὶ Μεσσήνιοι, 

κατὰ ψήφισμα ἐξέωσαν τοὺς ᾿Επικουρείους. ᾿ἀντίοχορι 

δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ πάντας τοὺς φιλοσόφους τῆς αὑτοῦ 

Ὁ βασιλείας, γράψας τάδε" “βασιλεὺς ᾿Δντίοχος Φανίᾳ" 

ἐγράψαμεν ὑμῖν καὶ πρότερον ὅπως μηδεὶς ἢ φιλόσο- 
φοθα ἐν ττῇ πόλει μη: ἐν "τῇ χώρᾳ. μέρ τ δὲ! 

μηϑὲν πεποιηκέναι ὑμᾶς ὧν ἐγράψαμεν περὶ τούτων. 
ὡς ἂν οὖν λάβῃς τὴν ἐπιστολήν, σύνταξον κήρυγμα 
ποιήσασϑαι ὅπως οἱ μὲν φιλόσοφοι πάντες ἀπαλλάξον- 
ται ἐκ τῶν τόπων ἤδη. τῶν δὲ νεανίσκων ὅσοι ἂν 
ἁλίσκωνται πρὸς τούτοις γινόμενοι [διότι] κρεμήσονται 

καὶ οἷ πατέρες αὐτῶν ἐν αἰτίαις ἔσονται ταῖς μεγίσταις" 
χαὶ μὴ ἄλλως γένηται. 

ὁ. τῆς δ᾽ ἡδονῆς πρὸ ᾿Επικούρου εἰσηγητὴς ἐγένετο!ϑ 

Σοφοκλῆς ὃ ποιητὴς ἐν ᾿Αντιγόνῃ τοιαῦτα εἰπών 

(108) 

9 ἅλιον Ἐν, Ἄλκαῖον Α6]. ν. ἢ. 9,1. 96012 ἐπικουρίους 
Α: οοὐν. Εὶ 15 ἐοτύ. μηδεὶς ἔσται 20. 91 ἀπαλλάσσωνται 
ΑἘ: οοΥῦ. Μρῖη 21 ὅσοι ἐὰν ΑΕ 23 διότι ἃ6]. Μοὶ 
24 γίνηται  Ἐ: οουν. Οδ8 Ι 
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τὰς γὰρ ἡδονὰς 

ὅταν προδῶσιν ἄνδρες. οὐ τίϑημ᾽ ἐγὼ 

ξῆν τοῦτον. ἀλλ᾽ ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεκρόν. 

πλούτει τε γὰρ κατ᾽ οἶκον, εἰ βούλει, μέγα 
χαὶ ξῆ τύραννον σχῆμ᾽ ἔχων ἐὰν δ᾽ ἀπῇ 

1110 τούτων τὸ χαίρειν, τἄλλ᾽ ἐγὼ καπνοῦ σκιᾶς 

οὐκ ἂν πριαίμην ἀνδρὶ πρὸς τὴν ἡδονήν. 

69. καὶ ΛΎΚΩΝ δὲ ὁ περιπατητικός, ὥς φησιν ᾽4ν- ἃ 

τίγονος ὁ Καρύστιος (. 84 Ὑ71)). κατ᾽ ἀρχὰς ἐπιδημήσας 

παιδείας ἕνεκα ταῖς ᾿ϑήναις περὶ συμβολικοῦ κώϑω- 
ψος χαὶ πόσον ἕκάστη τῶν ἑταιρουσῶν ἐπράττετο μί- 
σϑωμα ἀκριβῶς ἠπίστατο. ὕστερον δὲ καὶ τοῦ περι- 

᾿πάτου προστὰς ἐδείπνιξε τοὺς φίλους ἀλαξονείᾳ καὶ 

πολυτελείᾳ πολλῇ χρώμενος. χωρὶς γὰρ τῶν παραλαμ- 

1 βανομένων εἰς αὐτὰ ἀκροαμάτων καὶ ἀργυρωμάτων καὶ 

στρωμνῆς ἡ λοιπὴ παρασκευὴ καὶ ἡἣ τῶν δείπνων περι- 

εργία χαὶ ὃ τῶν τραπεξζοποιῶν καὶ μαγείρων ὄχλος 

τοσοῦτος ἦν ὥστε πολλοὺς ὀρρωδεῖν καὶ βουλομένους ἐ 

προσιέναι πρὸς τὴν διατριβὴν ἀνακόπτεσϑαι, [καὶ] κα- 

Σ ϑάπερ εἰς πολίτευμα πονηρὸν καὶ χορηγιῶν καὶ λει- 
τουργιῶν πλῆρες εὐλαβουμένους προσάγειν. ἔδει γὰρ 

ἄρξαι τε τὴν νομιζομένην ἐν τῷ περιπάτῳ ἀρχὴν (αὕτη 

δ᾽ ἦν ἐπὶ τῆς εὐκοσμίας τῶν ἐπιχειρούντων) τριώκονϑ᾽ 
ἡμέρας, εἶτα τῇ ἕνῃ καὶ νέᾳ λαβόντα ἀφ᾽ ἑκάστου τῶν 

2 ἐπιχειρούντων ἐννέα ὀβολοὺς ὑποδέξασϑαι μὴ μόνον 

αὐτοὺς τοὺς τὴν συμβολὴν εἰσενεγκόντας, ἀλλὰ καὶ οὺς 

 παραχαλέσειεν ὃ Λύκων. ἔτι δὲ καὶ τοὺς ἐπιμελῶς 

Ι 

18 ἀλαζονίαι Ἀ: σοΥΥ. τὰ. τοοθηῦ, οὐ Εἰ 1ὅ χρυσωμάτων 
(ρτο ἀχροαμάτων) ὈΚΚΟΘΏΪΟΙ 5'π6 οὐαϑ8 11 τραπεζοποιῶν 
 Μρίη: τραπεζῶν ἃ 19 καὶ 46]. ϑοῃπ (ἄποθ 88) 20 πονη- 
ρῶν Κα χορηγίαν Α: ΟοοΥ. Μὰϑ9 21 προάγειν Μοίῃ 
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ἔ συναντῶντας τῶν πρεσβυτέρων εἰς τὴν σχολήν. ὥστε 

γίνεσθαι μηδὲ εἰς τὸν μυρισμὸν καὶ τοὺς στεφάνους 

ἱκανὸν τὸ ἐχλεγόμενον ἀργύριον" ἱεροποιῆσαί τε καὶ 

τῶν Μουσείων ἐπιμελητὴν γενέσϑαι. ἃ δὴ πάντα ἐφαί- 

γνετὸ λόγου μὲν ἀλλότρια χαὶ φιλοσοφίας εἶναι, τρυ- ὃ 
φῆς δὲ χαὶ περιστάσεως οἰχειότερα. καὶ γὰρ εἰ παρ- 

ἔεντό τινες τῶν μὴ δυναμένων εἰς ταῦτα ἀναλίσκειν. 

ἀπὸ βραχείας καὶ τῆς τυχούσης ὁρμώμενοι χορηγίας, ̓  

ὅ γ᾽ ἐθισμὸς ἱκανῶς ἦν ἄτοπος. οὐ γὰρ ἵνα συρρυ-᾿ 
ἕντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῆς ἕως ὕρϑρου γενομένης τραπέξης᾽ 

ἀπολαύσωσιν ἢ χάριν ἐξοινίας ἐποιήσαντο τὰς συνόδους 

δάβταύτας οἵ περὶ Πλάτωνα καὶ Σπεύσιππον, ἀλλ᾽ ἵνα, 
φαίνωνται καὶ τὸ ϑεῖον τιμῶντες καὶ μουσικῶς ἀλλήλοις 

συμπεριφερόμενοι, καὶ τὸ πλεῖστον ἕνεκεν ἀνέσεως καὶ 

φιλολογίας. ἃ δὴ πάντα γέγονεν δεύτερα παρὰ τοῖς 

ὕστερον τῶν τε χλανίδων καὶ τῆς πολυτελείας τῆς 

εἰρημένης" οὐ γὰρ ἔγωγε τοὺς λοιποὺς ὑπεξαιροῦμαι. 

ὁ δὲ “ύκων ὑπ᾽ ἀλαζονείας καὶ ἐν τῷ ἐπιφανεστάτῳ, 

τῆς πόλεως τόπῳ ἐν τῇ Κόνωνος οἰχία εἶχεν εἰχοσί- 

υ χλινον οἶκον, ὃς ἦν ἐπιτήδειος αὐτῷ πρὸς τὰς ὑποδοχάς." 

ἣν δὲ ὃ Δύκων καὶ σφαιριστὴς ἀγαϑὸς καὶ ἐπιδέξιος." 

τ0. περὶ δὲ ΑἈΝΑΞΑΡΧΟΥ Κλέαρχος ὁ Σολεὺς ἐν 
πέμπτῳ Βίων (6 1 808) οὕτω γράφει τῷ εὐδαιμο-᾿ 

νικῷ καλουμένῳ ᾿Δἀναξάρχῳ διὰ τὴν τῶν χορηγησάντων 

ἄγνοιαν περιπεδούσης ἐξουσίας γυμνὴ μὲν ὠνοχόει παι-ὅ 

δίσκη πρόσηβος ἡ προχριϑεῖσα διαφέρειν ὥρᾳ τῶ " 

4 Μουσείων ὈΚΟΘΏΪΟΥ: μουσῶν Α 9 ὅ γε μισϑὸς Αἱ 
οοΥν. δ [10 ἕως ὄρϑρου Κ: ἕως τοῦ ϑρίου Α, Ιορουαῦαι 
ἕως τοῦ ὀρϑρίου (Μ5) ν6] τοὐρϑρίου (618) 18 μουσικῶς 
Βουρ: φυσικῶς ΑὮ 15.106 παρ᾽ αὐτοῖς ὕστερον ἃ: οοΥτ. ϑοιν 
18 ἀλαζονίας Α 28. 24 τῶν εὐδαιμονικῶν καλουμένων 
ΟΟΥΣ. ΒΟΘΩ “-- 
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ἄλλων, ἀνασύρουσα πρὸς ἀλήϑειαν τὴν τῶν οὕτως 

αὐτῇ χρωμένων ἀκρασίαν. ὁ δὲ σιτοποιὸς χειρῖδας 

ἔχων καὶ περὶ τῷ στόματι κημὸν ἔτριβε τὸ σταῖς, ἵνα 
μήτε ἴδρὼς ἐπιρρέοι μήτε τοῖς φυράμασιν ὃ τρίβων 

ἐμπνέοι. διὸ πρεπόντως ἄν τις εἴποι τῷ σοφῷ τούτῳ 
φιλοσόφῳ τὰ ἐκ τοῦ ᾿ἀναξίλα “υροποιοῦ (1 268 Κ)᾽ 

ξανϑοῖς τε μύροις χρῶτα λιπαίνων, 
χλανίδας ὃ᾽ ἕλκων. βλαύτας σύρων. 

βολβοὺς τρώγων. τυροὺς κάπτων., 

ὥ᾽ ἐκλάπτων. κήρυκας ἔχων, 

5 Χῖον πίνων. καὶ πρὸς τούτοις 

ἐν δσκυταρίοις ῥαπτοῖσι φορῶν 
᾿Εφεσήια γράμματα καλά. 

11. πόσῳ γὰρ τούτων βελτίων Γοργίας ὃ Δεοντῖνος, 
περὶ οὗ φησιν ὁ αὐτὸς Κλέαρχος ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν 
Βίων (ΗΘ 1808). ὅτι διὰ τὸ σωφρόνως ζῆν σχεδὸν ρ΄ 

ἔτη τῷ φρονεῖν συνεβίωσεν. καὶ ἐπεί τις αὐτὸν ἤρετο 
τίνι διαίτῃ χρώμενος οὕτως ἐμμελῶς καὶ μετὰ αἰσϑή- 
σεως τοσοῦτον χρόνον ζήσειεν, “οὐδὲν πώποτε, εἶπεν, 

ἡδονῆς ἕνεκεν πράξας. Ζ4ημήτριος δὲ ὁ Βυξάντιος 

ἐν τετάρτῳ περὶ Ποιημάτων “Γοργίας, φησίν, ὃ Ἴεον- 

τῆνος ἐρωτηϑεὶς τί αὐτῷ γέγονεν αἴτιον τοῦ βιῶσαι 

πλείω τῶν ρ΄ ἐτῶν. ἔφη τὸ μηϑὲν πώποτε ἕτέρου 
ἕνεκεν πεποιηκέναι. Ὦωχος δὲ πολλῷ χρόνῳ τὴν βασι- 
λείαν καὶ τὴν λοιπὴν περὶ τὸν βίον χορηγίαν διαρκῆ 

ἀτησάμενος, ὡς τελευτῶντος ἠρώτησεν ὁ πρεσβύτατος 

8.4 ἵνα μηδὲ Α: οοτ. Ε΄ 4 ἐπιρρέηι ἃ: οοΥτ. ΘΒ ὅ ἔοτῦ. 
τῷ σώφρονι 6 ἀναξιλαυροποιοῦ Α: οοττ. (δ5 10 ὠιὰ κο- 
λάπτων ΑΕ): οοττ. Με ἔδων Τοῦυρ 14 βέλτιον 16 σχε- 

δὸν ρ΄ ὙΠ Πδτα: σχεδὸν π ΔῈ 248 πλεῖον Τ᾽ 28. 34 γαστρὸς 
ἕνεκεν ἹΚ, ἐντέρου ἕξ. Μοΐπι 20 τελευτῶντα, ἘΣ), [οτῦ. [ὡς] τε- 
λευτῶν, ὡς ἠρώτησεν 

ΑΤΗΒΝΑΕΥ͂Β 1Π1, 14 
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τῶν υἱῶν τί πράσσων τοσαῦτ᾽ ἔτη διαφυλάξειεν τὴν 

βασιλείαν, ἵνα καὶ αὐτὸς τοῦτο μιμοῖτο, “τὰ δίκαια 

πράττων, εἶπε, πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους καὶ ϑεούς. Ὁ 

Καρύστιος δ᾽ ὃ Περγαμηνὸς ἐν Ἱστορικοῖς Ὑπομνή- 

μασιν ([ἨΘ ΙΥ̓ 857) Κηφισόδωρος. φησίν, ὁ Θηβαῖος ἐ 

(ΔΘ Π 86) Πολύδωρον τὸν Τήιον ἰατρὸν ᾿Δἀντιπάρῳ 
συσσιτεῖν ψιλοτάπιδα ἔχοντι χρικωτὴν καϑάπερ τοὺς 

Ε στρωματεῖς εὐτελῆ. ἐφ’ ἧς κατακεῖσϑαι, κάδους δὲ 
χαλκοῦς καὶ ποτήρια ὀλίγα" γεγονέναι γὰρ ὀλιγοδίαι- 

τον καὶ τρυφῆς ἀλλότριον. ' 

2. ΤΙΘΩΝΟΝ δ᾽ ἀπὸ τῆς ἕω μέχρι δυσμῶν κοιμώ- 

μενον μόλις (αἵ) ἐπιϑυμίαι πρὸς ἑσπέραν ἐπήγειρον" 
ὅϑεν Ἠοῖ συγκοιμᾶσϑαι λεχϑεὶς διὰ τὸ ταῖς ἐπιϑυμίαις. 

ἐμπεπλέχϑαι ..... ἐπὶ τῷ γήρᾳ καϑεῖρκται, κρεμαστὸς 
δάρὼν πρὸς ἀλήϑειαν ἐκ τούτων. καὶ ΜΕΛΑΝΘΙΟΣ δὲ τὸν 

αὑτοῦ τράχηλον κατατείνων ἀπήγχετο ἐκ τῶν ἀπολαύ-. 

σεων, Ἀνισότερος ὧν τοῦ Ὀδυσσέως Μελανϑίου. πολλοὶ" 

δὲ καὶ ἄλλοι πᾶν τὸ σῶμα διεστράφηδαν διὰ τὰς ἀκαί-᾿ 

ρους ἡδοναξο, οὗ δὲ καὶ εἰς πάχος σώματος ἐπέδωκαν. 

ἄλλοι δὲ καὶ εἰς ἀναισϑησίαν διὰ πΟΔ τρυφήν." 

Νύμφις γοῦν ὁ Ἡρακλεώτης ἕν τῷ ιβ΄ περὶ Ἡρακλείας, 

(ΦῊΘ ΠΙ 15) 'ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, φησίν, ὃ Κλεάρχου τοῦ πρώ- 
του τυραννήσαντος ἐν Ἡρακλείᾳ υἱὸς καὶ αὐτὸς τῆς 
πατρίδος τυραννήσας ὑπὸ τρυφῆς καὶ τῆς καϑ'᾽ ἡμέραν 

ν» ἀδηφαγίας ἔλαϑεν ὑπερσαρκήσας, ὥστε διὰ τὸ πάχοφϑ 

χ ἔχοντα Ἀ: οοτν. Πα 61] 11 864 μι8θ0 6Χ ΟἸθατομο, οἱ 
Ῥ. θ6ο 12 αἵ 8δὰᾶ. Καὶ (τῇ ἐπιϑυμίᾳ ἐπηγείρετο Ἐ) 18. 14. ΟἿδ 
ΔΥΟΒΪ βθῃὐθαὐϊα δᾶθὸ ἴθυθ διὰ τὸ ταῖς ἐπιϑυμίαις ἐμπεπλέχϑα 
νέος ὧν ἐπὶ γήρως ἐν ταλάρῳ ὥσπερ τέττιξ ,καϑεῖραται,, 
οοτγαρία γσουρᾶ ἐπὶ τῷ γήρᾳ ποη Θσρθᾶϊο 16 ἕνεκα τῶν : 
17 τουῦ. κνισολοιχότερος 20 ορουτΐορεαί διὰ {τὴν» πολλὴν τρυ 
φήν, εἰδὶ ρτδθβϑίαὺ ἤᾶθο ἄθ]θυθ 21 τῷ ιβ΄ ΜυθΊ]ογ: τῶν β' ἡ 
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ἐν δυσπνοίᾳ αὐτὸν συσχεϑῆναι καὶ πνιγμῷ. διὸ συνέ- 

ταξαν οἵ ἰατροὶ κατασκευάσαι βελόνας λεπτὰς τῷ μήκξϑι 

διαφερούσας. ἃς διὰ τῶν πλευρῶν καὶ τῆς κοιλίας 
διωθϑεῖν, ὅταν εἰς ὕπνον τύχῃ βαϑύτερον ἐμπεσών. 

μέχρι μὲν οὖν τινος ὑπὸ τῆς πεπωρωμένης ἐκ τοῦ 
ὅτέατος σαρκὸς οὐκ ἐνεποίει τὴν αἴσϑησιν" εἰ δὲ πρὸς 

᾿ τὸν χαϑαρὸν τόπον ἡ βελόνη διελθοῦδα ἔϑιγεν. τότε 

᾿ διηγείρετο. τοὺς δὲ χρηματισμοὺς ἐποιεῖτο τοῖς βουλο- ὁ 

μένοις προτυϑέμενος κιβωτὸν τοῦ σώματος, ἵνα τὰ μὲν 

λοιπὰ μέρη κρύπτοι, τὸ δὲ πρόσωπον μόνον ὑπερέχων 

μῦϑον ὑποστηδάμενος ὑπέρ τινῶν φυγάδων ἐξ Ἣρα- 

᾿χλείας (ἔν. 21 Κ)" 

παχὺς γὰρ ὕὑς ἔκειτ᾽ ἐπὶ στόμα. 
καὶ πάλιν (ἔν. 33)" 

ἐτρύφησεν, ὥστε μὴ πολὺν τρυφᾶν χρόνον. 

χαὶ ἔτι (ἔν. 23)" 

ἴδιον ἐπιϑυμῶν, μόνος μοι ϑάνατος οὗτος φαίνεται 

εὐθάνατος., ἔχοντα πολλὰς χολλάδας κεῖσθαι παχὺν 
ὕπτιον, μόλις λαλοῦντα καὶ τὸ πνεῦμ᾽ ἔχοντ᾽ ἄνω, ἃ 
ἐσϑίοντα καὶ λέγοντα ᾿σήπομ᾽ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. 

ἀπέϑανεν δὲ βιώσας ἔτη πέντε πρὸς τοῖς πεντήκοντα, 
ὧν ἐτυράννησεν τρία καὶ τριάκοντα, ἁπάντων τῶν πρὸ 

αὐτοῦ τυράννων πραότητι καὶ ἐπιεικείᾳ διενηνοχώς.᾽ 

8 ἃς ϑοῃπ: αἷς ΑἙ, οὗ Α6]. τ. ἢ. 9, 18, αἰτου Μϑιίημο 
δρτὰ Ῥῃοῦ, Ὀ10]. ν. 224 Ὁ 18 (6 ΝγΙρΒ146) 10 κρύπτην ΔΕ: 
ΘΟΥΤ, Μοΐη, ἔοτῦ. κρύπτοιτο (ἀποκρύπτοιτο Α6]) 12 γ᾽ Μαβ: 
τα 16 ἐπὶ στρῶμα Μοΐῃ 19 νὴ 44 ἐνθυμουμένῳ μοι 
ΚΟΟΚ, 864 μόνος ποπ ἰοθτηρίαπᾶσθια 20 ἰχδᾶϊίε, ὑπούυν ῬΆτγη, 
ἴπ ΒΘΚΕ, ἃπροᾶ, 72,100 2894 οὕτὰ Πᾶ60 5η ΝΥΙΩρΡΒΙΔ 18 (οἴ, 
Μθτημο 1. 5. 5), ἰδιαθῃ ΝΙΘηΘ ΠΟΥ σουρῶ ποι ἃ ΝΥΙΩΡΒΣά6 ἰρ80 
σνἱἀθηΐαν ἀρροβιία 

14 
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ς τ. τοιοῦτος ἐγεγόνει καὶ ΤΤΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ὃ ἕβδομος 41}- 

γύπτου βασιλεύσας, ὃ αὑτὸν μὲν Εὐεργέτην ἀνακηρύτ- 

τῶν. ὑπὸ δὲ ᾿Ζ4λεξανδρέων Κακεργέτης ὀνομαζόμενος. 
Ποσειδώνιος γοῦν ὃ στωικός, συναποδημήσας Σκι- 

πίωνι τῷ ᾿ἀφρικανῷ κληϑέντι εἰς ᾿4λεξάνδρειαν καὶ ᾿ 
ϑεασάμενος αὐτόν, γράφει ἐν ἑβδόμῃ τῶν Ἱστοριῶν. 
οὕτως (ἨΔ ΠῚ 2585) διὰ δὲ τρυφὴν διέφϑαρτο τὸ σῶμα 

ὑπὸ παχύτητος καὶ γαστρὸς μεγέϑους, ἣν δυσπερίλη- 

πτον εἶναι συνέβαινεν" ἐφ᾽ ἧς χιτωνίσκον ἐνδεδυκὼς, 

ποδήρη μέχρι τῶν καρπῶν χειρῖδας ἔχοντα {περιήει)" 
προΐει δὲ οὐδέποτε πεζός. εἰ μὴ διὰ Σκιπίωνα." ὅτι 

δὲ τρυφῆς οὐκ ἦν ἀλλότριος ὁ βασιλεὺς οὗτος, αὐτὸς 

περὶ ἑαυτοῦ μαρτυρεῖ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν Ὑπομνημάτων 
διηγούμενος ὕπως τε ἱερεὺς ἐγένετο τοῦ ἐν Κυρήνῃ 

᾿“πόλλωνος καὶ ὕπως δεῖπνον παρεσκεύασε τοῖς πρὸ 

αὐτοῦ γενομένοις ἱερεῦσι. γράφων οὕτως (Ρ. 181)" ᾽40- 

τεμίτια μεγίστη [ἑορτὴ] ἐν Κυρήνῃ ἑορτή, ἐν ἧ ὃ ἱερεὺς 

τοῦ ᾿ἡπόλλωνος (ἐνιαύσιος δ᾽ ἐστί) δειπνίξει τοὺς πρὸ 

αὐτοῦ ἱερευσαμένους καὶ παρατίϑησιν ἑκάστῳ τρυβλίον" 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶ κεραμεοῦν ἄγγος ἐπιδεχόμενον ὡς εἴχοσι 

ο 

με 

ἀρτάβας, ἐν ᾧ πολλὰ μὲν τῶν ἀγριμαίων ἔγκειται πε- 
πονημένα, πολλὰ δ᾽ ἐστὶ καὶ τῶν ἡμέρων ὀρνίϑων, ἔτι! 

δὲ ϑαλαττίων ἰχϑύων ταρίχου τε ξενικοῦ πλείονα γένη" 

δδοπολλάκις δέ τινες καὶ κιϑάριον ἀκολουϑίσκον προσδὶὲ-᾿ 
δόασιν. ἡμεῖς δὲ περιείλομεν τὰ τοιαῦτα' φιάλας δ᾽ ὕ 

ὅδ ποπ Αὐμοηδθαβ, 568 δορί ουσιδίου ὑαχρανῦ; Ῥοβιομῖαβ οαΐπηος 
μδθὸ ἀθ Ῥαμδϑῦϊο τη ϑίο ηδυταῦαῦ 10 περιήει Β'ρρ!]. ΚΙ 
(προΐει θ1) 17 ἕορτὴ ἀ6]1. Μὰ8 19 τρυβλία Δ: οοὐτ. Μεΐῃ 
21 ἀγριμέων Α: οοτν. αὶ 422 δ᾽ ἐστὶ Κα: δὲ σῖτα ΔῈ 284 κι- 
ϑάριον τοοῦθ Βαρϑῦ; ρί8015 οϑὺ Νιούϊδουβ ΑῬΡΟἹ ΠΗ Β8οϑσ, ἔσθ 
Ῥτοὸ ἀκολουϑίσκον τοϑυϊαθμάσηῃ γοὶαὺ ἢ κορδυλίσκον 25 πεὶ 
ριειλόμενα τοιαῦτα Α περιειλόμεϑα τὰ τοιαῦτα Ἐϊ: οοὐτν. Καὶ 



1Β 215 

ὁλαργύρους κατασκευάσαντες, τὸ τίμημα ἔχουσαν ἕκχκά- 

στην ἧς προειρήκαμεν δαπάνης. ἵππον τε κατεσκευα- 

σμένον σὺν ἱπποκόμῳ καὶ φαλάροις διαχρύσοις ἐδώκαμεν 

καὶ παρεκαλέσαμεν ἕκαστον ἐπὶ αὐτοῦ καϑεσϑέντα 
οἴκαδ’ ἀπιέναι. εἰς πάχος δ᾽ ἐπεδεδώκει καὶ ὃ υἷὸς, 

αὐτοῦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ὁ τὴν ἑαυτοῦ μητέρα ἀποχτείνας 

συμβασιλεύουσαν αὐτῷ. φησὶ γοῦν περὶ αὐτοῦ Ποσει- Ὁ 

δώνιος ἐν τῇ ἑβδόμῃ καὶ τεσσαρακοστῇ τῶν Ἱστοριῶν 
οὕτως (Ὁ. 266)" “ὁ δὲ τῆς Αἰγύπτου δυνάστης μισού- 

μενος μὲν ὑπὸ τῶν ὄχλων, κολακευόμενος δ᾽ ὑπὸ τῶν 

περὶ αὐτόν. ἐν πολλῇ δὲ τρυφῇ ζῶν, οὐδὲ περιπατεῖν 
οἷός τε ἦν, εἰ μὴ δυσὶν ἐπαπερειδόμενος [ἐπορεύετο]. 
εἰς δὲ τὰς ἐν τοῖς συμποσίοις ὀρχήσεις ἀπὸ μετεώρων 

κλινῶν καϑαλλόμενος ἀνυπόδητος συντονωτέρας αὐτὰς 

τῶν ἠσκηκότων ἐποιεῖτο.ἢ 

14. ᾿4γαθϑαρχίδης δ᾽ ἐν τῇ ἑκκαιδεκάτῃ Εύρω- 
πιακῶν (Θ᾽ ΠΙ 192) ΜΑΓᾺΝ φησὶ τὸν Κυρήνης βασι- 
λεύδαντα ἔτη πεντήκοντα ἀπολέμητον γενόμενον καὶ ο 

τρυφῶντα κατάσαρκον γενέσϑαι ἐκτόπως τοῖς ὄγκοις 

κατὰ τὸν ἔσχατον καιρὸν καὶ ὑπὸ τοῦ πάχους ἀποπνι- 

γῆναι δι’ ἀργίαν σώματος καὶ τῷ προσφέρεσϑαι πλῆϑος 
τροφῆς. παρὰ δὲ Μακχκεδαιμονίοις ὁ αὐτὸς ἱστορεῖ διὰ 

τῆς ἑβδόμης καὶ εἰκοστῆς (Ὁ. 198) οὐ τῆς τυχούσης 

ἀδοξίας νομίζεσθαι, εἴ τις [ἦν] ἢ τὸ σχῆμα ἀνανδρό- 
τερον ἔχων ἢ τὸν ὄγκον τοῦ σώματος προπετῆ ἐφαίνετο, 

γυμνῶν κατὰ δέκα ἡμέρας παρισταμένων τοῖς ἐφόροις 
τῶν νέων. κἀφεώρων᾽ δ᾽ οἵ ἔφοροι καὶ καϑ' ἑκάστην 

ὅ δὲ ἐδεδώκει Α δ᾽ ἐχδεδώκει ἘΠ: οοὐΥ. οι 11 οὐδὲ 
πατεῖν Α ἘΣ): οοΥ. Καὶ 12 σἸοβϑῶσα 46]. Μη 14 συντονώ- 
τερον Κα 21 τῶι Α τη, τὸ τη. γοΟ 244 ἦν 46]. ΞονυῪ Σ2 προ- 
πετὴς Α: οοὐγ. ΕΒ ροϑὺ ἐφαίνετο ἰοὺ οταῖϊο 21 κἀφεώρων 
Κ: χαϑεώρων ΑΓ, ἔππι ἔοτέ. [καὶ] καϑ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 
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ἃ ἡμέραν καὶ τὰ περὶ τὴν ἔνδυσιν καὶ τὴν στρωμὴν τῶν 

ῶ 

νέων" εἰκότως. καὶ γὰρ ὀψοποιοὶ ἦσαν παρὰ Δακεδαι- 

μονίοις χρέως σκευασίας, ἄλλου δ᾽ οὐδενός. κἀν τῇ δὲ 

ἑβδόμῃ καὶ εἰκοστῇ δ΄ 4γαϑ'αρχέδη ς ἔφη (14) ὡς “ακε- 

δαιμόνιοι ΝΑΥΚΛΕΙΔΗΝ τὸν Πολυβιάδου παντελῶς ὑπερ- 

σαρκοῦντα τῷ σώματι καὶ παχὺν διὰ τρυφὴν γενόμενον 

καταβιβάσαντες εἰς μέσην τὴν ἐκκλησίαν καὶ Πυσάνδρου 
πολλὰ ὀνειδίσαντος ἐν τῷ κοινῷ ὡς τρυφῶντι παρ᾽ 

ὀλίγον ἐξέβαλον ἐκ τῆς πόλεως, ἀπειλήσαντες τοῦτο 

ποιήσειν, εἰ μὴ τὸν βίον ἐπανορϑώσοιτο᾽ εἰπόντος τοῦ 

“Ἱυσάνδρου ὅτι καὶ ᾿“γησίλαος, ὅτε διέτριβεν περὶ τὸν 

Ἑλλήσποντον πολεμῶν τοῖς βαρβάροις, ὁρῶν τοὺς ᾽4σια- 

γενεῖς ταῖς μὲν στολαῖς πολυτελῶς ἠσκημένους. τοῖς 
σώμασιν δ᾽ οὕτως ἀχρείους ὄντας, γυμνοὺς πάντας ἐκέ- 

λευσε τοὺς ἁλισκομένους ἐπὶ τὸν κήρυκα ἄγειν καὶ 

χωρὶς πωλεῖν τὸν τούτων ἱματισμόν, ὅπως οἱ σύμμαχοι 

γιγνώσκοντες διότι πρὸς μὲν ἀϑλα μεγάλα, πρὸς δ᾽ 

ἄνδρας εὐτελεῖς ὃ ἀγὼν συνέστηκε, προϑυμότερον ταῖς 

Ε ψυχαῖς ὁρμῶσιν ἐπὶ τοὺς ἐναντίους. καὶ ΤΎΘΩΝ δ᾽ ὁ 
ς Βυζάντιος ῥήτωρ, ὡς Δέων ἱστορεῖ ὁ πολίτης αὐτοῦ 

(δ Π 8329), πάνυ ἦν παχὺς τὸ σῶμα" καί [Βυξαντίοις] 
ποτὲ στασιάζουσι πρὸς ἀλλήλους τοῖς πολίταις παρακαλῶν 

εἰς φιλίαν ἔλεγεν ᾿ὁρᾶτέ με, ἄνδρες πολῖται, οἷός εἰμι ἢ 

τὸ σῶμα" ἀλλὰ καὶ γυναῖκα ἔχω πολλῷ ἐμοῦ παχυτέραν. 

ὅταν οὖν ὁμονοῶμεν, καὶ τὸ τυχὸν ἡμᾶς σκιμπόδιον : 

δέχεται" ἐὰν δὲ στασιάσωμεν, οὐδὲ ἡ σύμπασα οἰκία. 
τῦ. πόσῳ οὖν κάλλιόν ἐστιν, ἀγαϑὲ Τιμόκρατες; 

2 εἰκότως δαάϊύιπ νἱἀθῦαν δᾷ ορύθσθπᾶδμι Ἰδοαηδηι 81|- | 
Ῥ]ῚοΥθα 8 σκευασίας οτ. Α6]. τ. ἢ. 14, 7 4 ὀγδόῃ καὶ εἰκοστῇ 
ΜαΘΙ]ογ, βθα οἰΐδιη δὲ (ν. 8) τη}]6 οΟ]]οοαθ ἀγαϑαρχίδας ἃ 
10 ἐπανορϑώσαιτο ΑΒ: οοὐγ, ὙΥΊ]ΔΩ 18 ταῖς μὲν Βοθπ: τοὺς ᾿ 
μὲν Α (στολαῖς μὲν Ἐ) 21 7058. 461, ὙΥΊ]λ1α 
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πενόμενον εἶναι λεπτότερον ὧν καταλέγει Ἕρμιππο οὔδι 9 

ἐν Κέρκωψιν ἢ ὑπερπλουτοῦντας τῷ Ταναγραίῳ κήτει 

ἐοικέναι, καϑάπερ οἵ προειρημένοι ἄνδρες. φησὶ δ᾽ 

οὕτως ὁ Ἕρμιππος πρὸς τὸν Ζιόνυσον τὸν λόγον 
ποιούμενος (1 288 Κ)᾽ 

[νῦν] οἵ γὰρ πενόμενοι 

ἀνάπηρά ὅοι ϑύουσιν ἤδη βούδια, 

“Δεωτροφίδου λεπτότερα καὶ Θουμάντιδος. 

καὶ ᾿ἀριστοφάνης δ᾽ ἐν Γηρυτάδῃ λεπτοὺς τούσδε 
καταλέγει, οὺς καὶ πρέσβεις ὑπὸ τῶν ποιητῶν φησιν 

δίς “Ἥιδου πέμπεσθαι πρὸς τοὺς ἐκεῖ ποιητὰς λέγων 

οὑτωσί (1 428 Κ)' 

καὶ τίς νεκρῶν κευϑμῶνα καὶ σκότου πύλας (ξπτ.Ηδς.1) 
ἔτλη κατελϑεῖν; Β. ἕνα γὰρ ἀφ᾽ ἕκάστης τέχνης 

εἱλόμεϑα κοινῇ γενομένης ἐκκλησίας, 

οὺς ἧσμεν ὄντας ἁδοφοίτας καὶ ϑαμὰ 

ἐχεῖσε φιλοχωροῦντας. ΑΙ. εἰσὶ γάρ τινες 

ἄνδρες παρ᾽ ὑμῖν ἁδοφοῖται; Β. νὴ 4] έα 
μάλιστά γ᾽, ὥσπερ Θρακοφοῖται. πάντ᾽ ἔχεις. 

“4. καὶ τίνες ἂν εἶεν; Β. πρῶτα μὲν Σαννυρίων 

σι 

ἀπὸ τῶν τρυγωῳδῶν, ἀπὸ δὲ τῶν τραγικῶν χορῶν 
10 Μέλητος, ἀπὸ δὲ τῶν κυκλίων Κινησίας. 

εἶθ᾽ ἑξῆς φησιν" 

1 πενομένους εἶναι λεπτοτέρους ἘΓ; ταϑοϊΘηξογατα οοὐα] ορτιΒ 
]1Ὸ 6Χχ ἔοπίθ ἱπίθυϊθοῦαβ 80 Αἰμθῆᾶθο 2 ὑπερπλουτοῦντα Εἰ 
Κητεῖ Μοῖπ, οὗ, Η68. 58. ν. Ταναγραίων φυήν, 588 Πο6 5ἰ γο- 
Ἰαϊδεοῦ Αὐμθηᾶθαβ, βογίρϑίββοὺ Κητεῖ τῷ Ταναγραίῳ, οἵ, οὐϊατα 
Ὑ͵οΙύοτβ ἃτοῃ. Ζοῖθ. γο]. 48 (1886) ρ. 266 οὖ ΝΥ δγῃΐοῖσο [ϑῃτῦ. 
65 δγομ. Τηϑύϊῦ. ΠΠ 114 ὅ ποιούμενος νῦν᾽ οἵ γὰρ Δ, νῦν 
οτῃ. ἴ βοΐδια ΔΑ ἘΠ: οοΥγ. ὨῚ 6 Βϑῖκ. δπθοά. ρ. 88, 29 
8 λεωτρεφέδου Α: οοτῖ. καὶ 14 γὰρ Ηδηῃ: δ᾽ ἃ 10 οὐ ση- 
μαίνοντας αἰδοφοίτας Α: οοὐτ. Τγτπβῖθ 21 τραγῳδῶν ΑῈἘ: 
ΟΟΥΥ, Βαπΐ] 22 τῶν κυλίκων Α: οοτΥ. ΒΘηΐ] 

Ὀ 

ο 
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ὡς σφόδρ᾽ ἐπὶ λεπτῶν ἐλπίδων ὠχεῖσϑ'᾽ ἄρα" 

τούτους γάρ, ἢν πολλῷ ξυνέλϑῃ, ξυλλαβὼν 

ὁ τῆς διαρροίας ποταμὸς οἰχήσεται. 

περὶ δὲ τοῦ Σαννυρίωνος καὶ Στράττις ἐν Ψυχα-. 
σταῖς φησιν (1 121 Κ)" 

Σαννυρίωνος σκυτίνην ἐπικουρίαν. Ι 

περὶ δὲ Μελήτου αὐτὸς ὃ Σαννυρίων ἐν Γέλωτι λέ, 
γει οὕτως (10. 198)" 

Μέλητον τὸν ἀπὸ “ηναίου νεκρόν. | 

ἃ τὸ. ἦν δ᾽ ὄντως λεπτότατος καὶ μακρότατος ὃ ΚΙΝΗΣΙΑΣ, 

εἰς ὃν καὶ ὅλον δρᾶμα γέγραφεν Στράττις (ἴ. τ10),. 

Φϑιώτην ᾿Αχιλλέα αὐτὸν καλῶν διὰ τὸ ἐν τῇ αὑτοῦ 

ποιήσει συνεχῶς τὸ Φϑιῶτα λέγειν: παίζων οὖν εἶς 
τὴν ἰδέαν αὐτοῦ ἔφη ᾿Φϑιῶτ᾽ ᾿Αχιλλεῦ... .᾽ ἄλλοι 

δ᾽ αὐτόν. ὡς καὶ ᾿ἀριστοφάνης (ἄν. 1811). πολλάκι 

εἰρήκασι φιλύρινον Κινησίαν διὰ τὸ φιλύρας [τοῦ ξύλου] 

λαμβάνοντα σανίδα συμπεριξώννυσϑαι. ἵνα μὴ κάμπτη-᾿ 

ται διά τε τὸ μῆκος καὶ τὴν ἰσχνότητα. ὅτι δὲ ἦν δ᾽ 
Κινησίας νοσώδης καὶ δεινὸς τἄλλα Μυσίας ὃ ῥήτωρ 

6 ἐν τῷ ὑπὲρ Φανίου παρανόμων ἐπιγραφομένῳ λόγῳ 

εἴρηκεν, φάσκων αὐτὸν ἀφέμενον τῆς τέχνης συκοφαν-᾿ 

τεῖν καὶ ἀπὸ τούτου πλουτεῖν. ὅτι δὲ ὁ ποιητής ἐστι" 

καὶ οὐχ ἕτερος. σαφῶς αὑτὸς ὧν σημαίνεται ἐκ τοῦ! 

καὶ ἐπὶ ἀϑεότητι κωμῳδούμενον ἐμφανίξεσθαι καὶ διὰ 

τοῦ λόγου τοιοῦτον δείκνυσϑαι. λέγει δ᾽ οὕτως ὁ ῥήτωρ" 

(τ. 148 ΤΩ)" ᾿ϑαυμάξω δὲ εἰ μὴ βαρέως φέρετε ὅτι Κι- 

1 ὦιχεσϑ' ΔΑ: οοΥΥ. ΟΔ8, ὀχεῖσϑ᾽ Βηιῦποῖκ 
ΒοΙρκ (πολλὸς (85), ἤν ποτ᾽ ὀξὺς ἔλϑῃη Μεᾶν 8 ἐξοιχήσεται 
Α: ΟΟΥἿ, Παῦθθ, Ὠ181 ΤΟΥ ρμούοϑῦ διαροίας π. : 
14 Ὠϊαύατα ποὺ, Καὶ 16 σ]οθβᾶπι 46]. Καὶ 11 λαμβάνοντας 
Α: οουῦ. Εἴ 19 ἔογῦ. καίτοι δεινὸ 28 αὑτὸς Μρίῃ: αὐτὸς ΑΓ΄ 
2ὅ τοιοῦτον (ὄντα Καὶ 
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γνησίας ἐστὶν ὃ τοῖς νόμοις βοηϑός. ὃν ὑμεῖς πάντες 

ἐπίστασϑε ἀσεβέστατον ἁπάντων καὶ παρανομώτατον 
ἀνθρώπων γεγονέναι. οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοιαῦτα 

περὶ ϑεοὺς ἐξαμαρτάνων. ἃ τοῖς μὲν ἄλλοις αἰσχρόν ἢ 
ἔστι χαὶ λέγειν, τῶν κωμῳδοδιδασκάλων (δ᾽) ἀκούετε 

καϑ' ἕκαστον ἐνιαυτόν; οὐ μετὰ τούτου ποτὲ ᾽4πολλο- 
φάνης καὶ Μυσταλίδης καὶ “υσίϑεος συνειστιῶντο. 

μίαν ἡμέραν ταξάμενοι τῶν ἀποφράδων, ἀντὶ δὲ νου- 
μηνιαστῶν κακοδαιμονιστὰς σφίσιν αὐτοῖς τοὔνομα ϑέ- 

μενοι, πρέπον μὲν ταῖς αὑτῶν τύχαις" οὐ μὴν ὡς τοῦτο 

διαπραξόμενοι τὴν διάνοιαν ἔσχον, ἀλλ᾽ ὡς καταγελῶν- 

τὲς τῶν ϑεῶν καὶ τῶν νόμων τῶν ὑμετέρων. ἐκείνωνδῦ2 
μὲν οὖν ἕκαστος ἀπώλετο ὥσπερ εἰκὸς τοὺς τοιούτους. 

τοῦτον δὲ τὸν ὑπὸ πλείστων γιγνωσκόμενον οἵ ϑεοὺ 

οὕτως διέϑεσαν ὥστε τοὺς ἐχϑροοὺς βούλεσϑαι αὐτὸν 

ζῆν μᾶλλον ἢ τεϑνάναι παράδειγμα τοῖς ἄλλοις. ἵν᾽ 

εἰδῶσιν ὅτι τοῖς λίαν ὑβριστικῶς πρὸς τὰ ϑεῖα διακει- 

μένοις οὐκ εἰς τοὺς παῖδας ἀποτίϑενται τὰς τιμωρίας, 

ἀλλ᾽ αὐτοὺς κακῶς ἀπολλύουσι. μείζους καὶ χαλεπωτέ- 

ρᾶς καὶ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς νόσους (αὐτοῖς ἢ τοῖς Ὁ 

ἄλλοις ἀνθρώποις προσβάλλοντες. τὸ μὲν γὰρ ἀποϑα- 

νεῖν ἢ καμεῖν νομίμως κοινὸν ἡμῖν ἅπασίν ἐστι. τὸ 

δ᾽ οὕτως ἔχοντα τοσοῦτον χρόνον διατελεῖν καὶ καϑ' 

ἑκάστην ἡμέραν ἀποϑνήσκοντα μὴ δύνασϑαι τελευτῆσαι 

τὸν βίον τούτοις μόνοις προσήκει τοῖς τὰ τοιαῦτα ἅπερ 

οὗτος ἐξημαρτηκόσιν.᾽ περὶ μὲν οὖν Κινησίου ταῦτα ὃ 

ὅ κωμωιδιδασκάλων Α: οοὐΥή. Μυβθ, Ιάδοααθ δ᾽ δααϊαῦ: 
ορἴθγιτη οἵ, ἨδΥροοῦ. 85. Κινησίας γ «“Μυρταλίδης. γι δα 
συνεστιῶντο Α 8 1, γϑῖδβ ἴουῦ. βουϊρβιῦὺ ἡμέραν {μὲν ταξά- 
μενοι μίαν τῶν ἀποφράδων 11 διαπραττόμενοι Α: ΟΘΟΥΤ, 
11 ἴδωσιν ΔῈ: οοὐΥ. Μυβ 20 αὐτοῖς δα. Καὶ 
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ῥήτωρ εἴρηκεν. 1. λεπτότερος δ᾽ ἦν καὶ ΦΙΛΗΤΑΣ ὁ 
Κῷος ποιητής. ὃς καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἰσχνότητα ἡ 

σφαίρας ἐκ μολύβου πεποιημένας εἶχε περὶ τὼ πόδε, 

ὡς μὴ ὑπὸ ἀνέμου ἀνατραπείη. Πολέμων δ᾽ ὃ περι-᾿ 
ηγητὴς ἐν τῷ περὶ Θαυμασίων (ἔτ. 84 Ῥε) ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΟΝ 

φησι τὸν μάντιν ἁλόντα ὑπὸ πολεμίων καὶ ἐπὶ ξυγὸν. 
ἀναβληϑέντα ὀβολοῦ ὁλκὴν εὑρεϑῆναι ἔχοντα οὕτως, 
ἦν ἰσχνός. ὃ δ᾽ αὐτὸς ἱστορεῖ, ὡς καὶ ΤΤΑΝΑΡΕΤΟΣ. 

ἰατρῷ μὲν οὐδενὶ ὡμίλησεν, ᾿Δἀρκεσιλάου δὲ ἠκροᾶτο, 
τοῦ φιλοσόφου, χαὶ ὅτι συνεγένετο Πτολεμαίῳ τῷ, 

Εὐεργέτῃ τάλαντα δώδεκα τὸν ἐνιαυτὸν λαμβάνων" Ι 

ἦν δὲ ἰσχνότατος, ἄνοσος διατελέσας. Μητρόδωρος 

δ᾽ ὁ Σκχήψιος ἐν δευτέρῳ περὶ ᾿Δλειπτικῆς Ἱππώνακχτα 

τὸν ποιητὴν οὐ μόνον μικρὸν γενέσϑαι τὸ σῶμα, ἀλλὰ 

καὶ λεπτόν, ἀκρότονον δ᾽ οὕτως ὡς πρὸς τοῖς ἄλλοις 

καὶ κενὴν λήκυϑον βάλλειν μέγιστόν τι διάστημα, τῶν 

ἐλαφρῶν σωμάτων διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι τὸν ἀέρα τέμνειν. 

οὐκ ἐχόντων βιαίαν τὴν φοράν. λεπτὸς δ᾽ ἦν καὶ 
ΦΙΛΙΤΤΤΤΙΔΗΣ, καϑ'’ οὗ λόγος ἐστὶν Ὑπερείδῃ τῷ ῥήτορι, 
λέγων αὐτὸν ἕνα τῶν πολιτευομένων εἶναι. ἦν δ᾽ 
εὐτελὴς τὸ σῶμα διὰ λεπτότητα, ὡς ὁ Ὑπερείδης ἔφη 

(ἃ. 112 Β]). 4Δλεξίς τ᾽ ἐν Θεσπρωτοῖς φησιν (1 898 Κ)᾽ 

Ἑρμῆ ϑεῶν προπομπὲ καὶ Φιλιππίδου 

κχληροῦχε, Νυκτός τ᾽ ὄμμα τῆς μελαμπέπλου. 

καὶ ᾿ἀριστοφῶν Πλάτωνι (Ὁ. 219)" 

ἐν ἡμέραις τρισὶν 

ἰσχνότερον αὐτὸν ἀποφανῶ Φιλιππίδου. 

1 φιλίτας ἃ φιλήτας Ἐ 8 ἔχει Α: οοὐτ. Εὶ 9 οὐδενὶ 
ἙἘ: οὐδὲν Α 10 ἴογξ. συνεγίνετο 14 τὸν πυπτὴν ἨΘΟΚΕΙ͂, 
Βρ οἵ, Βοθοτῦ δύο. ΜΒΒγοηθη Ρ. 118 βααᾳ 21 τὸ σῶμα τἱ- 
ἀρίαν ρἸοββοοθθδ 28 νεκρῶν Οδὰ8β 260. 21 ἐν ἡμέραις αὐτὸν 
τρισὶν ἰσχνότερον ἀποφανῶ ΑἘ: ὁοοΥΥ. ΙΔ οο 5 
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Β. οὕτως ἕν ἡμέραις ὀλίγαις νεκροὺς ποιεῖς: 

Μένανδρος δὲ Ὀργῇ (ἰ-. 865 Κ)᾽ 
ὃ λιμὸς ὑμῶν τὸν καλὸν τοῦτον δακὼν 

Φιλιππίδου λεπτότερον ἀποδείξει νεκρόν" 
ὅτι δὲ καὶ πεφιλιππιδῶσϑαι ἔλεγον τὸ λελεπτύνϑαι 
Ἅλεξις ἐν Μανδραγοριξζομένῃ φησίν (1 849 Κ)᾽ 

χακῶς ἔχει" στρουϑὶς ἀκαρὴς νὴ 4 ἐγένου" 

πεφιλιππίδωσαι. Β. μὴ σὺ καινῶς μοι λάλει" Ε 

ὅσον οὐ τέϑνηκα. Α. τοῦ ταλαιπώρου πάϑους. 

ολλῷ οὖν κάλλιόν ἐστι τοιοῦτόν τινα εἶναι τὴν ἰδέαν 

ὥς φησιν ᾿ἀντιφάνης ἐν Αἰόλῳ (ὑ. 11)" 

τοῦτον οὖν 

Ξ5 Ϊ 

δι᾿ οἰνοφλυγίαν καὶ πάχος τοῦ σώματος 

ἀσκὸν καλοῦσι πάντες οὑπιχώριοι. 
Πρακλείδης δὲ ὃ Ποντικὸς ἐν τῷ περὶ ἩΕδδονῆς ΔΕΙΝΙΑΝ 
ησὶ τὸν μυροπώλην διὰ τρυφὴν εἰς ἔρωτας ἐμπεσόντα 

«αἱ πολλὰ χρήματα ἀναλώσαντα, ὡς ἔξω τῶν ἐπιϑυμιῶν 
ἐγένετο, ὑπὸ λύπης ἐχταραχϑέντα ἐκτεμεῖν αὑτοῦ τὰ 

χἰδοῖα, ταῦτα πάντα ποιούσης τῆς ἀκολάστου τρυφῆς.088 

18. ἔϑος δ᾽ ἦν ᾿ἀϑήνησι καὶ τοὺς πόδας τῶν τρυ- 
γρώντων ἐναλείφειν μύροις, ὡς Κηφισόδωρος μὲν ἐν 

Τροφωνίῳ φησίν (1 800 Κ)" 
} ἔπειτ᾽ ἀλείφεσϑαι τὸ σῶμά μοι πρίω 

; μύρον ἴρινον χαὶ ῥόδινον, ἄγαμαι, Ἐανϑία" 

2 καὶ τοῖς ποσὶν χωρὶς πρίω μοι βάκκαριν. 

9 ὑμῖν ΒοΘπύ] 4 νεχρὸν ἀ6]. Μρίη ὅ πεφιλιππῶσϑαι 
ΔῈ (ἔθιη Α6]. ν. ἢ. 10, 6): σον. ὐδ5 1 ἔχεις ΟΔ8 ἐγένου 
(τ: εἶ Α, δουίβίο βπΐτη ορὰβ 8 πεφιλιππῶσϑαν Δ: ΟΟΥΥ. (δ 5 
) ὁσομου Α: οοτΥ. Τοαρ [10 ἴοτύ. πόσῳ οὖν, τοαϊῦ ογαίϊο δὰ 
ΘΠ] αοπατη οαἰδ]οσατα (ο8ρ. 78 1) 14 οἵ ἐπιχώριοι ΑἸ 
16 ἔρωτα Α Ἐ;: οοττ. ὙΥ11Δ. 18 ἐκτέμνειν Α: οοΥ7. [αὶ (ἐξέτεμεν) 
(9 ταῦτα πάντα: ἰίδαπα ἨδτΙδοΙ 465. ταυϊία 1ἃ ρϑηῦθ ΘΧΘΠρ]8 
ΟΠ Θσοσαῦ 23 πρῶ Α 486 βάκχαριν ΧΥ͂ Ρ. 0897 



220 1Β 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν Σφιγγοκαρίωνι (1 208 Κ᾽ 

ἐν ϑαλάμῳ μαλακῶς κατακείμενον ἐν δὲ κύκλῳ νιν᾿ 

παρϑενικαὶ τρυφεραί, χλιδαναὶ μάλα καὶ κατάϑρυπτοι, 

τὸν πόδ᾽ ἀμαρακίνοισι μύροις τρίψουσι τὸν ἐμόν. 

ν" ἐν δὲ Προχρίδι λέγει τις πῶς δεῖ ἐπιμελεῖσϑαι τοῦ 

τῆς Προκρίδος κυνὸς ὡς περὶ ἀνθρώπου τοῦ κυνὸβ, 

τὸν λόγον ποιούμενος (10. 195)" 

οὔκουν ὑποστορεῖτε μαλακῶς τῷ κυνί; 
κάτω μὲν ὑποβαλεῖτε τῶν Μιλησίων 

ἐρίων, ἄνωθεν δ᾽ ἐπιβαλεῖτε ξυστίδα. 

Β. Ἴπολλον. Α. εἶτα χόνδρον αὐτῷ δεύσετε 
5 γάλακτι χηνός. Β. Ἡράκλεις. 41. καὶ τοὺς πόδας 

ἀλείψετ᾽ αὐτοῦ τῷ Μεγαλλείῳ μύρῳ. 

᾿Αντιφάνης δὲ ἐν μὲν ᾿Δ4λκήστιδι (. 28) ἐλαίῳ τινὰ 

ὁ ποιεῖ χριόμενον τοὺς πόδας. ἐν δὲ Μητραγύρτῃ φησί 

10. 14)" ; ὑθον 
ὉΥΤῚ τήν τε παῖδ᾽ ἀλείμματα 

παρὰ τῆς ϑεοῦ λαβοῦσαν εἶτα τοὺς πόδας 

ἐκέλευ᾽ ἀλείφειν πρῶτον. εἶτα τὰ γόνατα. 

ὡς ϑᾶττον ἡ παῖς δ᾽ ἥψατ᾽ αὐτοῦ τῶν ποδῶν 

ὅ ἔτριψέ τ΄. ἀνεπήδησεν. 

καὶ ἐν Ζακύνθῳ (Ὁ. δ1)" 

εἶτ᾽ οὐ δικαίως εἰμὶ φιλογύνης ἐγὼ 
καὶ τὰς ἑταίρας ἡδέως πάσας ἔχω; 

τουτὶ γὰρ αὐτὸ πρῶτον ὃ σὺ ποεῖς παϑεῖν, 

μαλακαῖς καλαῖς τε χερσὶ τριφϑῆναι πόδας, 

4 ὅ πῶς οὐχὶ σεμνόν ἐστιν; 

8 παρϑενικὰ τρυφερὰ Α: οοΥγ. ἴδο χλανιδανὰ μαλακὰ 
Α: οοὐν, Μρίῃ 4 μύροισι Α: 6οΥΥ7. ἴὰο τὸν ἐμὸν αὐα 
Γαοσὶῦ ΒΟ ΘΙ 5 51 ΘΎΡΒ ΤΩ ᾿ρϑατϊη ΒΟΙνοΥθ οοπθσουιῦ ὅ προ- 
κρέδα Α: οοὐν. Ναβ 8 οὐκοῦν Α: οοὐΥ. ΤΌΘΡΡΘΙ 18 ἀλεί- 
ψατ᾽ Α: οοτν. ΟΟὉ μεγαλλίωι Α, οἵ. ΧΥ͂ ». 0006 20 διή-᾿ 
ψατο Α: οοὐγ. ΚοΟρΡρΊθῖΒ 22 Ζακυνϑίῳ Κορρίθη8 ; 
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(αἡ ἐν Θορικίοις (Ὁ. δ3)" 

λοῦται δ᾽ ἀληϑῶς" ἀλλὰ τί; 

Β. ἐκ χρυδοκολλήτου γε κάλπιδος μύρῳ 

“Αἰγυπτίῳ μὲν τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, 

φοινικίνῳ δὲ τὰς γνάϑους καὶ τιτϑία, 

5 δισυμβρίνῳ δὲ τὸν ἕτερον βραχίονα, 
ἀμαρακίνῳ δὲ τὰς ὀφρῦς καὶ τὴν κόμην, 

ἑρπυλλίνῳ δὲ τὸ γόνυ καὶ τὸν αὐχένα... 
Ἀναξανδρίδης δὲ ἐν Πρωτεσιλάῳ (0. 151)" 

μύρῳ δὲ παρὰ Πέρωνος, οὗπερ ἀπέδοτο 
ἐχϑὲς Μελανώπῳ,. πολυτελοῦς Αἰγυπτίου, 

ᾧ νῦν ἀλείφει τοὺς πόδας Καλλιστράτου. 
καὶ τὸν ἐπὶ Θεμιστοκλέους δὲ βίον Τηλεκλείδης ἐν 
Πρυτάνεσιν (1 216 Κ) ἁβρὸν ὄντα παραδίδωσι. Κρα- 

γτῖνός τ᾽ ἐν Χείρωσι τὴν τρυφὴν ἐμφανίζων τὴν τῶν 

παλαιτέρων φησίν (Ὁ. 86)" 

ἁπαλὸν δὲ σισύμβριον (ἢ) ῥόδον ἢ κρίνον παρ᾽ οὖς 
ἐϑάκει" 

μετὰ χερσὶ δὲ μῆλον ἕκαστος ἔχων σκίπωνά τ᾽ ἠγό- 

θαξον. 

19, Κλέαρχος δ᾽ ὁ Σολεὺς ἐν τοῖς ᾿Ερωτικοῖς (ΗΟ 113815) 

“διὰ τί, φησί, μετὰ χεῖρας ἄνϑη καὶ μῆλα καὶ τὰ τοιαῦτα 

φέρομεν; πότερον ὅτι καὶ διὰ τῆς τούτων ἀγαπήσεως 

ἡ φύσις μηνύει τοὺς τῆς ὥρας ἔχοντας τὴν ἐπιϑυμίαν; 

διὰ τοῦτ᾽ οὖν οἵονεὶ δεῖγμα τῆς ὄψεως τὰ ὡραῖα μετὰ 

1 ϑορυκιοις ἃ, οἵ, ΧΥ͂ Ρ. 689 6 2 λουτ᾽ αἰδουο ἀληϑῶς 
Ῥ. 689, ἴογτῦ. λοῦται δ᾽: Β. οὐκ. 4. ἀληϑῶς; ἀλλὰ τί; 8 χου- 
σοχκόλλητε καλπίδος ΑΔ: οοΥτ. Ρ. 689, γε Ῥῖο δὲ Μυβ 4 τὰ 
σκέλη Ὁ. 689: τὰς χεῖρας Α 6 σισιμβρίνω.ι α 8 ἕρπυλενωι 
δὲ τὸ γύνυ Α: ΟΟΥ̓. Ρ. 689 10 μύρον τε Ῥ. 089 ἢ 11 πο- 
λυτελοῦς εναιπτιωι Α: ΘΟΥ̓. Ρ. 090ῶ 12 συναλείφεν Α : ΟΟΥ̓Τ. Ρ. 690 
11 ἢ οηα, δα. 19 μετὰ Μοίπ: παρὰ ἕκαστος (απο δϑᾶ. 
Μοὶ") παθοῦ ἃ ῶῦ τῆς φύσεως Ῥα]6ο, τῆς ὀρέξεως ἴδο 



222 18 

χεῖρας ἔχουσιν καὶ χαίρουσιν αὐτοῖς; ἢ δυοῖν χάριν᾽ 

ταῦτα περιφέρουσιν' ἀρχή τε γὰρ ἐντυχίας καὶ παρά 
δειγμα τῆς βουλήσεως αὐτοῖς γίνεται διὰ τούτων, αἰτη-᾿ 

ϑεῖσι μὲν τὸ προσαγορευϑῆναι, δοῦσι δὲ {τὸν προυπο-᾿ 
γράφειν ὅτι δεῖ καὶ αὐτοὺς μεταδιδόναι τῆς ὥρας. 

δδάὴ γὰρ τῶν ὡραίων ἀνθῶν καὶ καρπῶν αἴτησις εἰς 

ἀντίδοσιν τῆς τοῦ σώματος ὥρας προκαλεῖται τοὺς λα- 

βόντας. ἢ τὴν τούτων ὥραν παραψυχὴν καὶ παραμυ-᾿ 

ϑίαν τῆς [ἐπὶ] τῶν ἐρωμένων ὥρας ταῖς ἐπιϑυμίαις, 
χαίροντες ἔχουσιν αὐτοῖς. ἐκκρούεται γὰρ ὑπὸ τῆφ' 

τούτων παρουσίας ὁ τῶν ἐρωμένων πόϑος. εἰ μὴ ἄρα, 

τοῦ περὶ αὑτοὺς χόσμου χάριν καϑάπερ ἄλλο τι τῶν 
πρὸς καλλωπισμὸν συντεινόντων ἔχουσί τε ταῦτα καὶ 

χαίρουσιν αὐτοῖς. οὐ γὰρ μόνον στεφανουμένων τοῖν 

ὡραίοις ἄνϑεσιν, ἀλλὰ καὶ μετὰ χεῖρας ἐχόντων τὸ 

Ὁ πᾶν εἶδος ἐπικοσμεῖται. τάχα δ᾽ ἴσως διὰ τὸ φιλοχά 
λους εἶναι" δηλοῖ δὲ τὸ τῶν καλῶν ἐρᾶν καὶ πρὸς τὸ 
ὡραῖα φιλικῶς ἔχειν. καλὸν γὰρ τὸ τῆς ὀπώρας καὶ 

τὸ τῆς ὥρας ὄντως πρόσωπον ἔν τε καρποῖσι καὶ ἄν 

ϑεσι ϑεωρούμενον. ἢ πάντες οἵ ἐρῶντες οἷον ἐχτρυΐ 

φῶντες ὑπὸ τοῦ πάϑους καὶ ὡριαινόμενοι τοῖς ὡραίοι! 
ἁβρύνονται. φυσικὸν γὰρ δή τι τὸ τοὺς οἰομένου! 

εἶναι καλοὺς καὶ ὡραίους ἀνθολογεῖν. ὅϑεν αἵ τε περ 

2 εὐτυχίας Α: οοΥΥ. Μοὶ 4 μὲν Μυ8: δὲ Α τὸ δᾶ. 
(τῷ δἀα. Μοῖη) ὄ5αα νἱάθπῃίαν μᾶθο ταῦ 118, ΒαΡΡΙΘπᾶδ Β86᾽ 
ἔθγυθ βϑηθθηΐϊα: ἣἧ γὰρ τῶν ὡραίων... αἴτησις {τὴν βούλησι 
μηνύει τῶν αἰτούντων, ἡ δὲ παράληψις» εἰς ἀντίδοσιν κτλ 
9. ἐπὶ 46]. Κὶ, π18ὶ αἰύϊὰ8 πδουθὺ τηθη πὶ 10 ἔχοντες χὰ 
ρουσιν ΔΥΊαΤα 18 τὸ τῆς ὀπώρας (5106. ἴδῃ (88) 
ὅτι τὰς ὀπώρας Α, γοῖρᾶ ὅτι τὰς ὀπώρας καὶ 46]. Ὀϊ, Βεα 
βοτθβ τῆς ὥρας βαπὺ ἴα τιᾶ]ὰ τῆς ὀπώρας; γοΙβαβ 5ΌΡ68886 ἃ 
ὑμυυδιαῖοὶ ἔογίαββθ οδυγϊηὶβ ταοητὺ ὙΥΠ]ΘΤα ; 
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'τὴν Περσεφόνην ἀνϑολογεῖν λέγονται καὶ Σαπφώ 

φησιν (ἔν. 121 ΒΌ ἰδεῖν ᾿ἄνϑε᾽ ἀμέργουσαν παῖδ᾽ ἄγαν 

ἁπαλάν.᾽" 

80. οὕτω δ᾽ ἐξήρτηντο τῶν ἡδυπαϑειῶν οἱ τότε 

ὡς καὶ Καλλιπύγου ᾿Δφροδίτης ἱερὸν ἱδρύσασϑαι ἀπὸ 
"τοιαύτης αἰτίας. ἀνδρὶ ἀγροίκῳ ἐγένοντο δύο καλαὶ 
ϑυγατέρες᾽ αὗται φιλονικήσασαί ποτε πρὸς ἕαυτὰς 

᾿προελϑοῦσαι ἐπὶ τὴν λεωφόρον διεκρίνοντο ποτέρα εἴη 
᾿χαλλιπυγοτέρα. καί ποτὲ παρίοντος νεανίσκου πατέρα 
πρεσβύτην ἔχοντος ἐπέδειξαν ἑαυτὰς καὶ τούτῳ καὶ 

ὃς ϑεασάμενος ἔκρινε τὴν πρεσβυτέραν" ἧς καὶ εἰς 

ἔρωτα ἐμπεσὼν ἐλϑὼν εἰς ἄστυ κλινήρης γίνεται καὶ 

διηγεῖται τὰ γεγενημένα τῷ ἀδελφῷ ἑαυτοῦ ὄντι νεω- 

ἰτέρῳ. ὃ δὲ χαὶ αὐτὸς ἐλθὼν εἰς τοὺς ἀγροὺς καὶ 

εασάμενος τὰς παῖδας ἐρᾷ καὶ αὐτὸς τῆς ἑτέρας. ὁ δ᾽ 

οὖν πατὴρ ἐπεὶ παρακαλῶν αὐτοὺς ἐνδοξοτέρους λαβεῖν 

μους οὐκ ἔπειϑεν. ἄγεται ἐκ τοῦ ἀγροῦ τὰς παῖδας 

αὐτοῖς, πείσας ἐκείνων τὸν πατέρα. καὶ ξεύγνυσι τοῖς 

υἱοῖς. αὗται οὖν ὑπὸ τῶν πολιτῶν καλλίπυγοι ἐκα- 

λοῦντο, ὡς καὶ ὁ Μεγαλοπολίτης Κερκιδᾶς ἐν τοῖς 

Ἰάμβοις ἱστορεῖ λέγων (ΡΤ, 1 818, ἔν. 1 Β5)" 

ἦν καλλιπύγων ζεῦγος ἐν Συρακούσαις. 

αὗται οὖν ἐπιλαβόμεναι οὐσίας λαμπρᾶς ἴδρύσαντο 
Δφροδίτης ἱερὸν καλέσασαι Καλλίπυγον τὴν ϑεόν., ὡς 

2ι'στορεῖ καὶ ᾿4ρχέλαος ἐν τοῖς Ἰάμβοις. 

"᾿ς 

81, ἐν μανίᾳ δὲ τρυφὴν ἡδίστην γενομένην οὐκ 
ληδῶς ὃ Ποντικὸς Ἡρακλείδης διηγεῖται ἐν τῷ περὶ 

2 πάιδ᾽ ἁγνὰν ΗροΥτα Ἴ φιλονεικήσασαι Δ, ἔοτῦ. φιλονι- 
(οὔσαιν ἀεί ποτε 9 καὶ τότε ὅοῃνἝΐ 10 πρεσβύτην (καὶ 
Ὡς βία. Καὶ 16.160 ὁ δ᾽ οὖν Κ: ὁ γοῦν Α, ὁ οὖν Ὀϊ 
2 ν Μυϑ: ἡ α 

φ 
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Ἡδονῆς οὕτως γράφων" “ὁ Αἰξωνεὺς Θράσυλλος ὃ Πυ- 

ϑοδώρου διετέϑη ποτὲ ὑπὸ μανίας τοιαύτης ὡς πάντα, 

τὰ πλοῖα τὰ εἰς τὸν Πειραιᾶ καταγόμενα ὑπολαμβάνειν 

ἑαυτοῦ εἶναι, καὶ ἀπεγράφετο αὐτὰ καὶ ἀπέστελλε καὶ 

διῴκει καὶ καταπλέοντα ἀπεδέχετο μετὰ χαρᾶς τοσαύτης 

Ε ὅσησπερ ἄν τις ἡσϑείη τοσούτων χρημάτων κύριος ὥν. 

καὶ τῶν μὲν ἀπολομένων οὔτε ἐπεξήτησεν, τοῖς δὲ 

σωξομένοις ἔχαιρεν καὶ διῆγεν μετὰ πλείστης ἡδονῆς. 

ἐπεὶ δὲ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Κρίτων ἐκ Σικελίας ἐπιδη- 
μήσας συλλαβὼν αὐτὸν παρέδωκεν ἰατρῷ καὶ τῆς μα- 

νίας ἐπαύσατο. διηγεῖτο ..... οὐδεπώποτε φάσκων κατὸ 

τὸν βίον ἡσϑῆναι πλείονα" λύπην μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἡντιν. 

οὖν αὐτῷ παραγίνεσϑαι, τὸ δὲ τῶν ἡδονῶν πλῆϑοι 

ὑπερβάλλειν." 

Π' 

868 ᾿Δἀντιφάνης ὃ κωμῳδιοποιός, ἕταϊῖρε Τιμόκρατες 

ὡς ἀνεγίνωσκέ τινα τῷ βασιλεῖ ᾿4λεξάνδρῳ τῶν ἕαυτο 

κωμῳδιῶν, ὃ δὲ δῆλος ἦν οὐ πάνυ τι ἀποδεχόμενο 

δεῖ γάρ. ἔφησεν, ὦ βασιλεῦ, τὸν ταῦτα ἀποδεξόμενο 

ἀπὸ συμβόλων τὲ πολλάκις δεδειπνηκέναι καὶ πεὶ ὃ' 
ἑταίρας πλεονάκις καὶ εἰληφέναι καὶ δεδωκέναι πληγάς ἢ 

ὥς φησι Πυκόφρων ὁ Χαλκιδεὺς ἐν τοῖς περὶ Κωμ 
δίας (ἔν. 18 Βίχοοκον). ἡμεῖς οὖν τὸν περὶ ἐρωτικῶν λόγι 

1 ἀξωνεὺς ϑρασύλαος Α (αἰΐογαια οὐΐϊδπι ἘΠ): ΟΟΥΤ, ΕΣ Δ᾽ 
γ. ἢ. 4, 2ὅ 9 [οχί. τοιούτως 4 ἀπέστειλε Α (οτα. Ἐ): 60 
Μοΐῃ, ααἱ Ῥτδιβίθυθα καὶ διῴκει καὶ ἀπέστελλε, ἐξέπεμπε. Ι 
6 ἡσϑείη Μδϑιῖμ: εἴη ἃ οὐδὲν ἐπεζήτει Ἐ;, ἕοτύ. οὐδὲ ἐϊ΄ 
ξήτει οὐδέν 11 ΒΌΡΡΙΘπάδ ἔθτθ μᾶθο δχ Αθὶίαπο διηγε 
«πολλάκις περὶ τῆς ἐν μανίᾳ διατριβῆς» 

ΙΓΑ 19 ἀποδεχόμενον ΑἸ: οοΥΥ. Μοῖπ 
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ἐνταῦϑα μέλλοντες κατατάττειν (ἐγένοντο γὰρ καὶ περὶ 
γαμετῶν καὶ ἑταιρῶν πολλάκις λόγοι) εἰδόσιν ἐκτιϑέ- 
ψενον τὴν ἱστορίαν τῶν Μουσῶν τὴν ᾿Ερατὼ ἐπικαλε- 

7άμενοι εἰς μνήμην ἡμῖν ἰέναι τὸν ἐρωτικὸν ἐκεῖνον 

«ατάλογον,. ἐντεῦϑεν τὴν καταρχὴν ποιησόμεϑα(Ἀ»ο]1. γ 1)" 

εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, ᾿Ερατώ, πάρ ϑ' ἵστασο καί μοι ἔνισπε, 

τίνες λόγοι περὶ αὐτοῦ τοῦ ἔρωτος καὶ τῶν ἐρωτικῶν 

2. χαὶ γὰρ τὰς γαμετὰς ὃ καλὸς ἡμῶν ἑστιάτωρ 

παινῶν Ἥρμιππον ἔφη ἕν τοῖς περὶ ΝΝομοϑετῶν (ΘΦἨΟ 

Π 817) ἱστορεῖν ὅτι ἐν “ακεδαίμονι εἰς οἴκημά τι δκο- 

τευνὸν πᾶσαι ἐνεκλείοντο αἷ κόραι, συνεγκλειομένων καὶ 

ὧν ἀγάμων νεανίσκων" καὶ ἕκαστος ἧς ἐπιλάβοιτο, 

““ύτην ἀπῆγεν ἄπροικον. διὸ καὶ “ύσανδρον ἐξημίω- 

αν, ὅτι καταλιπὼν τὴν προτέραν ἑτέραν ἐβουλεύετο 
ἐρικαλλεστέραν ἀγαγέσϑαι. Κλέαρχος δ᾽ ὃ Σολεὺς 

ον τοῖς περὶ Παροιμιῶν ("Ἠ6 ΤΠ 819) “ἐν “ακεδαίμονι, 

σησί, τοὺς ἀγάμους αἱ γυναῖκες ἐν ἑορτῇ τινι περὶ τὸν 

Ἰωμὸν ἕλκουσαι ῥαπίξζουσιν, ἵνα τὴν ἐκ τοῦ πράγματος 

θύβρυν φεύγοντες φιλοστοργῶσί τε καὶ ἐν ὥρᾳ προσίωσι 

οἷς γάμοις. ἐν δὲ ᾿ἀϑήναις πρῶτος Κέκροψ μίαν ἕνὶ 
ἰζευξεν, ἀνέδην τὸ πρότερον οὐσῶν τῶν συνόδων καὶ 
υνογαμίων ὄντων. διὸ καὶ ἔδοξέ τισιν διφυὴς νομι- 

ϑῆναι, οὐκ εἰδότων τῶν πρότερον διὰ τὸ πλῆϑος τὸν 
τέρα. ἐκ τούτων οὖν τις δρμώμενος μέμψαιτ᾽ ἂν 
οὺς περιτιϑέντας Σωκράτει δύο γαμετὰς γυναῖκας, 

Ἰανϑίππην καὶ τὴν ᾽᾿Δριστείδου Μυρτώ, οὐ τοῦ δικαίου 
αλουμένου (οἵ χρόνοι γὰρ οὐ συγχωροῦσιν) ἀλλὰ τοῦ 

ἃ εἰδόσιν ἱ. 6. αἸΟΥ γι Ῥ6γ 8 ὅ κατὰ λόγον Δ ὃ ἴστατο Α 
2 συνεχλείοντο ΑΕ οὐ συγκλειομένων Α (οτι. Ε): ὁοουγ. Καὶ 
δ ἑταίραν Ἀ Ἐ): σοΥΓ. ἸοΙητηδ, Α. 
᾿ ἌΤΗΝ ΑΕῦΒ ΤΠ], 15 
᾿ 

' 



δδότρίτου ἀπ᾽ ἐχείνου. εἰσὶ δὲ Καλλισϑένης, 4ημή-. 

Ὁ φιόμα Ἱερώνυμος ὃ Ῥόδιος (ἔν. 26 Ηἴ), ὅπερ σοι δια- 

[ς 
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τριος ὃ Φαληρεύς, Σάτυρος ὁ περιπατητικός. ᾽4ρι-᾿ 

στόξενος, οἷς τὸ ἐνδόσιμον ᾿Δριστοτέλης ἔδωκεν. 

ἱστορῶν τοῦτο ἐν τῷ περὶ Εὐγενείας ((ν. τό Ἐ) εἰ μὴ, 
ἄρα συγκεχωρημένον κατὰ ψήφισμα τοῦτο ἐγένετο τότε, 

διὰ σπάνιν ἀνθρώπων, ὥστ᾽ ἐξεῖναι καὶ δύο ἔχειν | 

γυναῖκας τὸν βουλόμενον, ὅϑεν καὶ τοὺς τῆς κωμῳδίαρ, 

ποιητὰς ἀποσιωπῆσαι τοῦτο, πολλάκις τοῦ Σωκράτους | 

μνημονεύοντας. παρέϑετο δὲ περὶ τῶν γυναικῶν ψή- 

πέμψομαι εὐπορήσας τοῦ βιβλίου. ἀντεῖπε δὲ τοῖδ᾽ 

λέγουσι περὶ τῶν Σωκράτους γυναικῶν Παναίτιος ὃ 

Ῥύδιος. ὃ. παρὰ δὲ Πέρσαις ἀνέχεται ἡ βασίλεια τοῦ 

πλήϑους τῶν παλλακίδων διὰ τὸ ὡς δεσπότην ἄρχειν 

τῆς γαμετῆς τὸν βασιλέα, ἔτι δὲ καὶ διὰ τὸ τὴν βασι- 

λίδα, ὥς φησιν ΖΔίνων ἐν τοῖς Περσικοῖς (6 ΤΙ 99). 

ὑπὸ τῶν παλλακίδων ϑρησκεύεσϑαι' προσκυνοῦσι γοῦν, 

αὐτήν. καὶ ὃ Πρίαμος δὲ πολλαῖς χρῆται γυναιξὶ καὶ 

ἡ Ἑκάβη οὐ δυσχεραίνει. λέγει γοῦν ὁ Πρίαμος (Ὁ 490) 

ἐννεακαίδεκα μέν μοι ζῆς ἐκ νηδύος ἦσαν, 

τοὺς δ᾽ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες. 

παρὰ δὲ τοῖς Ἕλλησιν οὐκ ἀνέχεται ἡ τοῦ Φοίνικος 
μήτηρ τὴν τοῦ ᾿ἀμύντορος παλλακίδα (1 441). Μῆήφδειοι 

δὲ καίπερ εἰδυῖα τὸ ἔϑος ὅτι ἐστὶ βαρβαρικὸν οὐ φέθει 
οὐδὲ αὐτὴ τὸν Γλαύκης γάμον, ἤδη εἰς τὰ ἀμείνω καὶ" 

Ἑλληνικὰ ἐκδεδιῃτημένη. καὶ ἡ Κλυταιμνήστρα δὲ περι: 

παϑὴς γενομένη τὴν Κασσάνδραν σὺν αὐτῷ τῷ γα! 

μέμνονι ἀποκτείνει, ἣν εἰς τὴν Ἑλλάδα ὁ κρείωϊι͵ 

1 ϑαάθμι ἔογθ 486 θαάθμι τὸ ἃποίονατι ἐδθαϊα ὧ' Ῥαπαθεϊι 
ἐουξαββθ Ἵοοπηροβίδω ἀραιὰ ΡΙαύ. Αὐἱβιϊ4. 27 9. (τὸν περὶ Νοϊ 
11 1. 6. στον ἰἰδγύθην ἡ] ραγαῦεγο 21 ἐνὶμ μεγάροισι αὶ 
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πηγαγετο,. ἕν ἔϑει γενόμενος βαρβαρικῶν γάμων. 

θαυμάσαι δ᾽ ἄν τις, φησὶν ᾿ριστοτέλης (ἔν. 165 Π), ἃ 
τι οὐδαμοῦ τῆς ᾿Ιλιάδος Ὅμηρος ἐποίησε Μενελάῳ 

υγκοιμωμένην παλλακίδα. πᾶσι δοὺς γυναῖκας. κοι- 

νῶνται γοῦν παρ᾽ αὐτῷ καὶ οἵ γέροντες μετὰ γυναικῶν, 
γέστωρ καὶ Φοῖνιξ. οὐ γὰρ ἦσαν οὗτοι ἐκλελυμένοι 
οἷς σώμασιν ἐν τοῖς τῆς νεότητος χρόνοις ἢ διὰ 

ἔϑης ἢ δι’ ἀφροδισίων ἢ καὶ διὰ τῆς ἐν ταῖς ἀδη- 

ρχαγίαις ἀπεψίας. ὥστε εἰκότως ἔρρωντο τῷ γήρᾳ. 

οὐκὲν οὖν ὁ Σπαρτιάτης αἰδεῖσθαι γαμετὴν οὖσαν τὴν 
ἡλένην, ὑπὲρ ἧς καὶ τὴν στρατείαν ἤϑροισεν" διόπερ 

ρυλάττεται τὴν πρὸς ἄλλην κοινωνίαν. ὃ δ᾽ ᾽24γαμέμνων 

)η5 πολυγύναιος ὑπὸ Θερσίτου λοιδορεῖται (Β 3260)" 

πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκες 

εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι. ἅς τοι ᾿4χαιοὶ 

πρωτίστῳ δίδομεν. 

λλ᾽ οὐκ εἰχός. φησὶν ὁ ᾿ἀριστοτέλης. εἰς χρῆσιν 

ἶναι τὸ πλῆϑος τῶν γυναικῶν, ἀλλ᾽ εἰς γέρας" ἐπεὶ οὐδὲ 

ὃν πολὺν οἶνον εἰς τὸ μεϑύειν παρεσκευάσατο. 4. ὃ 
Σ Ἡρακλῆς πλείστας δόξας ἐσχηκέναι γυναῖκας (ἦν 
ὰρ φιλογύνης) ἀνὰ μέρος αὐτὰς εἶχεν, ὡς ἂν στρα- 
δυόμενος καὶ κατὰ διάφορα γιγνόμενος χωρία ἐξ ὧν 
αὶ τὸ τῶν τέκνων αὐτῷ πλῆϑος ἐγένετο. ἐν ἑπτὰ 
ἱέντοι γε ἡμέραις πεντήκοντα διεπαρϑένευσε Θεστίου 

τόρας, ὡς Πρόδωρος ἱστορεῖ ("Ἢ 6 180). πολυγύναιος 

Ἶ ἐγένετο καὶ Αἰγεύς. πρώτην μὲν γὰρ ἔγημε τὴν 
Ὅπλητος ϑυγατέρα, μεϑ’ ἣν τῶν Χαλκώδοντος μίαν. 

ς 1νόμων ΒΒ 8 διὰ τὰς Ἀ: οοὐτ. ΒΕ 9. ἔρρωνται Α: ΘΟΥΥ. Εἰ 
4 τὰς» πεντήκοντηα. Μοΐῃ 2 ἡρόδοτος Ἐὶ 20 ἔατὺ ἔγημε 
Μελίτην» τὴν οὐ 21 (Χαλκιόπην» τῶν, οἴ. 50801, ΕἘπν, Μαά. 
18, ΑΡ0]]. Ὁ10]. 8, 1ὅ, 6 

15 Ἐ 

[. 



δοτ Μήδειαν. Θησεὺς δὲ Ἑλένην ἁρπάσας ἕξῆς καὶ Δριάδνην. 

-- ῳ 

228 ὙΠ’ 

παραδοὺς δ᾽ ἀμφοτέρας φίλοις συνῆν πολλαῖς χωρὶς, 

γάμων. ἔπειτα τὴν Πιτϑέως ἔλαβεν Αἴϑραν, μεϑ' ἣν 

ἥρπασεν. Ἴστρος γοῦν ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τῶν 

᾿Δττικῶν ((ῊΘΤ 430) καταλέγων τὰς τοῦ Θησέως γενο-. 

μένας γυναῖκάς φησιν τὰς μὲν αὐτῶν ἐξ ἔρωτος γεγε- 

νῆσϑαι, τὰς δ᾽ ἐξ ἁρπαγῆς, ἄλλας δ᾽ ἐκ νομίμων γάμ ἢ 

ἐξ ἁρπαγῆς μὲν Ἑλένην, ᾿Δριάδνην, Ἱππολύτην καὶ τὰς 
Κερκύονος καὶ Σίνιδος ϑυγατέρας, νομίμως δ᾽ αὐτὸϊ 

γῆμαι Μελίβοιαν τὴν Αἴαντος μητέρα. Ἡσίοδος δι 
φησιν (ἶν. 180 Π2) χαὶ Ἵππην καὶ ΔΑ ἴγλην. δι᾽ ἣν καὶ 

τοὺς πρὸς ᾿“φριάδνην ὕρκους παρέβη, ὥς φησι Κέρκωψ 
Φερεκύδης δὲ (([ἨΘῚ1 917) προστέϑησι καὶ Φερέβοιαν 
πρὸ δὲ τῆς Ἑλένης καὶ ἐκ Τροιζῆνος ἥρπασεν ᾿Αναξώ 

μετὰ δὲ τὴν Ἱππολύτην Φαίδραν ἔσχεν. 

ὅ. Φίλιππος δ᾽ ὃ Μακεδὼν οὐκ ἐπήγετο μὲν εἰ 

τοὺς πολέμους γυναῖκας, ὥσπερ Ζαρεῖος ὃ ὑπ᾽ λμεξ 

ἄνδρου καταλυϑείς, ὃς περὶ τῶν ὅλων πολεμῶν τρια 

κοσίας ἑξήκοντα περιήγετο παλλακάς, ὡς ἱστορεῖ 4 

καίαρχος ἐν τρίτῳ περὶ τοῦ τῆς Ἑλλάδος Βίου (φῦ 
Π 340)" ὃ δὲ Φίλιππος αἰεὶ κατὰ πόλεμον ἐγάμει. “ἐς 
ἔτεσι γοῦν εἴκοσι καὶ δυσὶν οἷς ἐβασίλευεν, ὥς φής 
Σάτυρος ἐν τῷ περὶ τοῦ Βίου αὐτοῦ (0. ΠΙ101), 4ὐδὸ 

8 Ἑλένην {καὶ ᾿ἀριάδνην, (ἐκ δ᾽ ἔρωτος» ἹΙππολύτην πὸ 
γϑοῖθ Μοϑίῃ, οἵ, ΡΙαὖ. 168. 29 οὖ οοιὴρ. ΤῊ6β. οὖ ἤοπι. 6. ὦ 
Ιβύθυ. αὐδϑ ἉΙηΟΥΘ ἀπχουϊῦ Τ᾽ ΘΘΘΒ. ὌΧΟΥΘΒ ΠΑΙΥΘΙΘ ΟΥ̓ 51, πὶ Ἶ. 
μὰ βρθούαῦ Αθρϑθ τιθηΐίο, οἵ. Ἡθϑβίοαὶ ἕν. 180 Ἐς οὖ ὙΠ τᾶς 
(6 [βύγτο ρΡ. 20 9 καὶ εἰνιδος Α: οοΥΥ. ΝΒ 10 Περίβοια 
ΡΙαῦ 11 καὶ Ἰόπην ῬΡΙιθῪ 12 Οδγοορὶβ οὖ Ηθϑιοαὶ ἐθϑύμπιι. 
Ὠΐθτ ἀματα δὲ ἰάθη, οἵ. ΧΙ ρ. δ08 ἃ 14 Τροιξῆνος ΟΙΆ) 
(Τροιξζηνίας Μρϑαγδῖα8): Τροίας Δ, οἵ, ΡΙ]αὺ 18 πολεμῶν ἡ 
οοὐν. τ 22 δυσὶν δοῦπ: δύο Α, ἔοτί, δ΄ ἐβασίλευσεν 
τ Ὁ 
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αν Ἰλλυρίδα γήμας ἔσχεν ἐξ αὐτῆς ϑυγατέρα Κύνναν᾽ 

ἔγημεν δὲ καὶ Φίλαν ἀδελφὴν 4Δέρδα καὶ Μαχάτα. 
οἰκειώσασϑαι δὲ ϑέλων καὶ τὸ Θετταλῶν ἔϑνος ἐπαι- 

δοποιήσατο ἐκ δύο Θετταλίδων γυναικῶν, ὧν ἣ μὲν ἦν 
Φεραία Νικησίπολις, ἥτις αὐτῷ ἐγέννησε Θετταλονίκην, 

ἡ δὲ Μαρισαία Φίλιννα, ἐξ ἧς ᾿φρριδαῖον ἐτέκνωσε. 
προσεχτήσατο δὲ καὶ τὴν Μολοττῶν βασιλείαν γήμας 

Ολυμπιάδα, ἐξ ἧς ἔσχεν ᾿4λέξανδρον καὶ Κλεοπάτραν. 

καὶ τὴν Θράκην δὲ ὅτε εἷλεν, ἧκε πρὸς αὐτὸν Κοϑήλας 
ἡ τῶν Θρᾳκῶν βασιλεὺς ἄγων Μήδαν τὴν ϑυγατέρα 

καὶ δῶρα πολλά. γήμας δὲ καὶ ταύτην ἐπεισήγαγεν 

τῇ Ὀλυμπιάδι. ἐπὶ πάσαις δ᾽ ἔγημε Κλεοπάτραν ἐρα- 
σϑεὶς τὴν Ἱπποστράτου μὲν ἀδελφήν. ᾿ἀττάλου δὲ ἀδελ- 
φιδῆν᾽ καὶ ταύτην ἐπεισάγων τῇ Ὀλυμπιάδι ἅπαντα 

τὸν βίον τὸν ἑαυτοῦ συνέχεεν. εὐθέως γὰρ ἐν αὐτοῖς 
τοῖς γάμοις ὁ μὲν ἴάτταλος νῦν μέντοι γνήσιοι. ἔφη, 

καὶ οὐ νόϑοι βασιλεῖς γεννηθήσονται.᾽ καὶ ὃ ᾿4λέξαν- 
ὅρος ἀκούσας ἔβαλεν ἧ μετὰ χεῖρας εἶχεν κύλικι τὸν 
Ἄτταλον, ἔπειτα κἀκεῖνος αὐτὸν τῷ ποτηρίῳ. καὶ μετὰ 
ταῦτα Ὀλυμπιὰς μὲν εἰς Μολοττοὺς ἔφυγεν. ᾿4λέξαν- 
δρος δ᾽ εἰς Ἰλλυριούς. καὶ ἡ Κλεοπάτρα δ᾽ ἐγέννησε 

τῷ Φιλίππῳ ϑυγατέρα τὴν κληϑεῖσαν Εὐρώπην. φι- 
λογύνης δ᾽ ἦν καὶ Εὐριπίδης ὁ ποιητής. Ἱερώνυμος 
γοῦν ἐν Ἱστορικοῖς Ὑπομνήμασίν φησιν οὕτως (ἔτ. 6 Ηϊ)᾿ 
“εἰπόντος Σοφοκλεῖ τινος ὅτι μισογύνης ἐστὶν Εὐριπί- 

δης, ἔν γε ταῖς τραγῳδίαις, ἔφη ὃ Σοφοκλῆς" ἐπεὶ ἔν 
γὲ τῇ κλίνῃ φιλογύνης.᾽ 

6. αἱ δὲ γαμεταὶ ἡμῶν γυναῖκες οὔκ εἰσι τοιαῦται 

οἵας Εὔβουλός φησιν ἐν Στεφανοπώλισιν (1 198 Κ)" 

᾿ς 8 δ᾽ ἐθέλων Μυβ 16 μέντοι Ξτιϑρϑοξαμα 19 ἔοτύ. τῷ 
ζξαυτοῦν ποτηρίῳ 20. 21 ἰοντύ. ἐν τῇ κλίνῃ 

| 

Ω. 
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μὰ 47 οὐχὶ περιπεπλασμέναι ψιμυϑίοις 

οὐδ᾽ ὥσπερ ὑμεῖς συκαμίνῳ τὰς γνάϑους 

κεχριμέναι. κἂν ἐξίητε τοῦ ϑέρους. 

ἀπὸ τῶν μὲν ὀφρϑαλμῶν ὑδρορρόαι δύο 

5 ῥέουσι μέλανος. ἐκ δὲ τῶν γνάϑων ἱδρὼς 

ἐπὶ τὸν τράχηλον ἄλοκα μιλτώδη ποιεῖ, 

ἐπὶ τῷ προσώπῳ δ᾽ αἱ τρίχες φορούμεναι 

εἴξασι πολιαῖς, ἀνάπλεῳ ψιμυϑίου. 

᾿ἀναξίλας δὲ ἐν Νεοττίδι φησίν (Ὁ. 510)" 
ὅστις ἀνθρώπων ἑταίραν ἠγάπησε πώποτε. 

οὐ γένος τίς ἂν δύναιτο παρανομώτατον φράσαι" 

τίς γὰρ ἢ δράκαιν᾽ ἄμικτος ἢ Χίμαιρα πυρπνόος 

ἢ Χάρυβδις ἢ τρίλχρανος Σχύλλα, ποντία κύων, 

δ Σφίγξ, Ὕδρα, λέαιν'᾽, ἔχιδνα, πτηνά ὃ᾽ Ζρπυιῶν γένη. 

εἰς ὑπερβολὴν ἀφῖκται τοῦ χαταπτύστου γένους; 

οὐκ ἔνεσϑ᾽ " αὗται δ᾽ ἁπάντων ὑπερέχουσι τῶν κακῶν. 

ἔστι δὲ σκοπεῖν ἀπ᾽ ἀρχῆς πρῶτα μὲν τὴν Πλαγγόνα, 
ἥτις ὥσπερ ἡ Χίμαιρα πυρπολεῖ τοὺς βαρβάρους" 

10 εἷς μόνος δ᾽ ἱππεύς τις αὐτῆς τὸν βίον παρείλετο" 

πάντα τὰ σκεύη γὰρ ἕλκων ὥχετ᾽ ἔκ τῆς οἰκίας. 

οἱ Σινώπῃ δ᾽ αὖ συνόντες οὐχ Ὕδρᾳ σύνεισι νῦν; 

γραῦς μὲν αὐτή, παραπέφυκε δ᾽ ἡ Γνάϑαινα πλησίον. 

ὥστ᾽ ἀπαλλαγεῖσι ταύτης ἔστι διπλάσιον κακόν. 

τὸ ἡ δὲ Νάννιον τί νυνὶ διαφέρειν Σκύλλης δοκεῖ; 
3 »3ν 4.9) ΄ ΔΝ ἴς ΄ Χ ΄ ’ οὐ δύ᾽ ἀποπνίξασ᾽ ἑταίρους τὸν τρίτον ϑηρεύεται ὃ 

ἔτι λαβεῖν; ἀλλ᾽ ἐξέπεσεν (ἡ) πορϑμὶς ἐλατίνῳ πλάτῃ 

8 ἐξείητε ΔΑ: οοὐύ. Ε 4 ὑδρορόαι Α: οοὐτ. ΕΒ 11 οὗτο 
ἂν γένος δύναιτο Ὕ1ατα, οὐδὲν ἂν γένος δύναιτο παρανομώτερο 
(ᾷοο ατοῦ) Μοίῃ 12 τίς Οατοῦ: τί ΔΕ 22 αὐτὴ Δ, 668 
Ῥαΐαν αὕτη 28 ὡς τὰ πολλά γ᾽ εἰσὶ Α: οοτγ. ΠΟ 284 νῦ 
Α: σου. ἴδο οὅ τὸν τρίτον ἐθηρεύετο Κὶ 26 ἐξέπεσ 
πορϑμὶς ΔῈ: οοὐν. Κὶ, ἐξέπαισε πορϑμὶς Οδ8 

ποριασαν στον, οστακη 
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ἡ δὲ Φρύνη τὴν Χάρυβδιν οὐχὶ πόρρω που ποιεῖ 
᾿ τόν τε ναύκληρον λαβοῦσα καταπέπωκ᾽ αὐτῷ σκάφει. 

᾿οἡ Θεανὼ δ᾽ οὐχὶ Σειρήν ἐστιν ἀποτετιλμένη; 

βλέωμα καὶ φωνὴ γυναικός, τὰ σκέλη δὲ κοψίχου. 

Σφίγγα Θηβαίαν δὲ πάσας ἔστι τὰς πόρνας καλεῖν, 

αἱ λαλοῦσ᾽ ἁπλῶς μὲν οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐν αἰνιγμοῖς τισιν, 
᾿ ὡς ἐρῶσι καὶ φιλοῦσι καὶ σύνεισιν ἡδέως. 

ὃ εἶτα 'τετράπους μοι γένοιτο, φησὶ τήνπρος ἢ, ϑρόνος.᾽ 

εἶτα δὴ ἱτρίπους τις", εἶτα, φησί, ᾿παιδίσκη δίπους. 

εἰ ὃ μὲν γνοὺς ταῦτ᾽ ἀπῆλϑεν εὐθὺς ὥσπερ(ζΟἰδίπουςΣ, 
οὐδ᾽ ἰδεῖν δόξας ἐκείνην, σῴξεται δ᾽ ἄκων μόνος. 

᾿ οὗ δ᾽ ἐρᾶσϑαι προσδοκῶντες εὐθύς εἰσιν ἠρμένοι 
0 χαὶ φέρονϑ᾽ ὑψοῦ πρὸς αἴϑραν. συντεμόντι δ᾽ οὐδὲ ὃν 
᾿ ἐσϑ' ἑταίρας ὅσα περ ἔστιν ϑηρί᾽ ἐξωλέστερον. 

{. τοιαῦτα πολλὰ τοῦ “αρηνσίου λέγοντος ὃ “εω- 

ἔδης ψέγων τὸ τῆς γαμετῆς ὄνομα τὰ ἐκ τῶν Μάντεων 

1λέξιδος προηνέγκατο ταυτί [τῶν ἐπῶν] (1 360 Κ)᾽ 

ὦ δυστυχεῖς ἡμεῖς (... οἵ πεπρακότες 
τὴν τοῦ βίου παρρησίαν καὶ τὴν τρυφήν᾽" 
γυναιξὶ δοῦλοι ζῶμεν ἀντ᾽ ἐλευϑέρων. 

ἔπειτ᾽ ἔχειν προῖκ᾽, οὐχὶ τιμὴν πάσχομεν; 
ὅ πικρόν γε καὶ μεστὴν γυναικείας χολῆς. 

ἡ τῶν γὰρ ἀνδρῶν ἐότι πρὸς ἐκείνην μέλι" 
οἱ μέν γε συγγνώμην ἔχουσ᾽ ἀδικούμενοι, 

ἌΨΨΨΨ  συτρνν 

1,2 1.6. Ῥίγηθ αἰέοην ΟἸναννδαΐγν ἀρόηι8 ποῦν ἴοησο ἃ δουῆα 
αὐ Ἱαγ}8 διηη, χιΐ υἱῷ {Π|αην ο ρογαὲ ἔρδα ἄἀθρυογαυϊξ 6 οἱ λα- 
οὔσ᾽ (λαβοῦσαι 1) Α ἘΠ: οοΥΥ. 88 8. τήνπρος ἢ Δ σκίμπους ἢ 
» ἀποα πριηοᾶππι οχροᾶϊνιῦ 1[10.11 ὥσπερ γ᾽ οὐδ᾽ ἰδεῖν ἈῈ: 
Υ. στοῦ 12 ἠιρμένοι Α: οοττ. Ὲ 17 τῶν ἐπῶν 46]. Κὶ, 151 
τῦθ βουϊθοπάυτη τὰ περὶ τῶν γαμετῶν 18 μὲν οἷ ΒαρΡ]. ατοῦ 
1, 6. αὐχυνΐ πθΉ, ργοέζψινην Πεΐνι5. οηγυρἐϊοτῖβ, 86 ἀοίθην (ἀοηΜθηι) 
οὐτβ ἀσγὶ γραΐζην" 28 προσκεινην Α: οοΥ. ΠῚ 28. 34 μενλιοι-- 
δνγ8 Α: οουν. Μαὰβ 24 ἔχουσιν Α 

ᾷ 
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αὗται δ᾽ ἀδικοῦσαι καὶ προσεγκαλοῦσ᾽ ἔτι" 

ὧν οὐκ ἐχρῆν ἄρχουσιν, ὧν δ᾽ ἄρχειν ἐχρῆν 
2 -» ᾽ - 5 4Λ οἡ " 

10 ἀμελοῦσιν. ἐπιορκοῦσιν. οὐδὲ ἕν χακὸν 
Ε ν ’ , ᾿] ἐν Ἷ ἔχουσι καὶ κάμνειν λέγουσ᾽ ἕκάστοτε. 

δδϑπέναρχος δ᾽ ἐν Ὕπνῳ φησίν (ὕ. 418)" 
εἶτ᾽ εἰσὶν οἱ τέττιγες οὐκ εὐδαίμονες. 
ὧν ταῖς γυναιξὶν οὐδ᾽ ὁτιοῦν φωνῆς ἔνι; 

Φιλέταιρος Κορινϑιαστῇ (Ὁ. 281)" 
ς ΄ 5 - " Χ " ’ 3. ἡδῇ Ι 
ὡς τακερόν, ὦ Ζεῦ, καὶ μαλαχὸν τὸ βλέμμ' ἔχει. 

οὐκ ἐτὸς Ἑταίρας ἱερόν ἐστι πανταχοῦ. 

ἀλλ᾽ οὐχὶ γαμετῆς οὐδαμοῦ τῆς Ἑλλάδος. 

ἄμφις δ᾽ ἐν ᾿ϑάμαντι (0. 286) 

εἶτ᾽ οὐ γυναικός ἐστιν εὐνοικώτερον 

γαμετῆς ἑταίρα; πολύ γε καὶ μάλ᾽ εἰχότως. 
Ὄ ἣ μὲν νόμῳ γὰρ καταφρονοῦσ᾽ ἔνδον μένει. 

ἣ δ᾽ οἶδεν ὅτι ἢ τοῖς τρόποις ὠνητέος 
ὅ ἄνϑρωπός ἐστιν ἢ πρὸς ἄλλον ἀπιτέον. 

8, Εὔβουλος δ᾽ ἐν Χρυσίλλᾳ (ὔ. 205)" 

χακὸς 
- 9 9 ΚΕΟΝ " 

κακῶς ἀπόλοιϑ᾽ ὅστις γυναῖκα δεύτερος 

ἔγημε" τὸν γὰρ πρῶτον οὐκ ἐρῶ κακῶς. 

ὃ μὲν γὰρ ἦν ἄπειρος. οἶμαι, τοῦ κακοῦ, 
ὅ ὃ δ᾽ οἷον ἦν γυνὴ κακὸν πεπυσμένος. 

καὶ προελϑών φησιν" ς φη 
ὦ Ζεῦ πολυτίμητ᾽. εἶτ᾽ ἐγὼ κακῶς ποτὲ 

ς ἐρῶ γυναῖκας; νὴ 4 ἀπολοίμην ἄρα, 
πάντων ἄριστον κτημάτων. εἰ δ᾽ ἐγένετο 

4 λέγουσιν ἃ 6 εἶ τισιν οἵ Α: οοὐΥ. ἘΣ 10 ὁτιὴ τ. 
ὀνητέος ΟοὉ 20 δεύτερον ἃ Ἐ: οοὐν. Με 28 πεπεισμέῖ!, 
ΑἸῸ: οοΥν. ῬΟΥΒ 24 προσελϑὼν Α: οοὐΥ. ΕΒ 28 ποτὲ π0ᾺὉ 
ΑἘ: οΟΥΥ, [Ιδο 
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χακὴ γυνὴ Μήδεια. Πηνελόπη δέ {γεν 

ὅ μέγα πρᾶγμ᾽. ἐρεῖ τις ὡς Κλυταιμνήστρα κακή᾽ 

΄Ἄλκηστιν ἀντέϑηκα χρηστήν. ἀλλ᾽ ἴσως 
Φαίδραν ἐρεὶ κακῶς τις ἀλλὰ νὴ 4] ία 
χρηστή τις ἦν μέντοι --- τίς; οἴμοι δείλαιος. 
ταχέως γέ μ᾽ αἱ χρησταὶ γυναῖκες ἐπέλιπον,. 

10 τῶν δ᾽ αὖ πονηρῶν ἔτι λέγειν πολλὰς ἔχω. 
᾿“ριστοφῶν δ᾽ ἐν Καλλωνίδῃ (Ὁ. 211)" 

χαχὸς κακῶς ἀπόλοιϑ'᾽ ὁ γήμας δεύτερος 
ϑνητῶν. ὁ μὲν γὰρ πρῶτος οὐδὲν ἠδίκει" 
οὔπω γὰρ εἰδὼς οὗτος οἷον ἦν κακὸν 

ἐλάμβανεν γυναῖχ᾽" ὃ δ᾽ ὕστερον λαβὼν 
ὅ εἰς προὗπτον εἰδὼς αὑτὸν ἐνέβαλεν κακόν. 

 χαὶ ᾿ἀντιφάνης ἐν Φιλοπάτορι (Ὁ. 108)" 
γεγάμηκε δήπου. Β. τί σὺ λέγεις; ἀληϑινῶς 

γεγάμηκεν, ὃν ἐγὼ ξῶντα περιπατοῦντά {τε 

χατέλιπον;: 

Μένανδρος δ᾽ ἐν ᾿Δρρηφόρῳ ἢ ΔΑ41{ὐλητρίδι (1 23 Κ)᾽ 

οὐ γαμεῖς, ἂν νοῦν ἔχῃς. 

τοῦτον χαταλείπων τὸν βίον. γεγάμηκα γὰρ 

καὐτός" διὰ τοῦτό σοι παραινῶ μὴ γαμεῖν. 

Β. δεδογμένον τὸ πρᾶγμ᾽" ἀνερρίφϑω κύβος. 

ὅ. 4. πέραινε, σωϑείης δέ νῦν ἀληϑινὸν 

εἰς πέλαγος αὑτὸν ἐμβαλεῖς γὰρ πραγμάτων, 
οὐ Μιβυχὸν οὐδ’ Αἰγαῖον (οὐδὲ... .. δ 

1. γε δα, (ΟὉ 9 ἀπόλοιϑ᾽ ἴαο: γένοιϑ᾽ Α 16 σὺ τί 
Α τί ἘΠ: οουν. ΠΟ 16 τε δά. Κορρίοιβ ο 19 ἐὰν Α: οοττ. ΕΒ 
20 καταλιπὼν Α: οοτΥ΄. ΝΩΌΘΥ 21 καὐτὸς Μρῖπ: αὐτὸς ΑΕ 
22 ἀνερίρϑω αὶ 28 δὲ νῦν’ ἀληϑινὸν Α: ἀἰδύ. 850 24 σεαυ- 
τὸν Α: οοΥγ. Μυϑ ἐμβάλλεις Α: οοΥγ. Οδ5 (ἐμβαλλεῖς Μυ8) 
26 οὐδ᾽ Αἰγύπτιον ϑιιρρ]. Οτοῦ, 4111 δ11{6Σ 

Θ 
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οὗ τῶν τριάκοντ᾽ οὐκ ἀπόλλυται τρία 
πλοιάρια" γήμας δ᾽ οὐδὲ εἷς σέσωσϑ᾽ ὅλως. 

ἐν δὲ ᾿Εμπιμπραμένῃ (1. 114)" 
ἐξώλης ἀπόλοιϑ᾽ ὅστις ποτὲ 

Ρ ὁ πρῶτος ἦν γήμας. ἔπειϑ᾽ ὁ δεύτερος, ὅ 

εἶθ᾽ ὃ τρίτος, εἶθ᾽ ὃ τέταρτος. εἶϑ᾽ ὃ Μεταγένης. 
Καρκίνος δ᾽ ὁ τραγικὸς ἐν Σεμέλῃ, ἧς ἀρχή (ἔν. 8 Ν) 
“ὦ νύκτες. φησίν (ἔν. 3)" 

ὦ Ζεῦ, τί χρὴ γυναῖκας ἐξειπεῖν κακόν; 
ἀρκοῦν ἂν εἴη. κἂν γυναῖκ᾽ εἴπῃς μόνον. τι 

9, οὐκ αἰσϑάνονται δ᾽ οὐδ᾽ οἵ παρ᾽ ἠλικίαν νέας ἀγό- 

μένοι γυναῖκας εἰς προὗπτον κακὸν αὑτοὺς ἐμβάλλον- 

τες, καίτοι τοῦ Μεγαρικοῦ ποιητοῦ παραινέσαντος 

αὐτοῖς (451)" 

ὕὅθ0ὺ οὔ τοι σύμφορόν ἐστι γυνὴ νέα ἀνδρὶ γέροντιὀὁ 1 

οὐ γὰρ πηδαλίῳ πείϑεται ὡς ἄκατος, 

οὐδ᾽ ἄγκυραι ἔχουσιν: ἀπορρήξασα δὲ δεσμὰ 
πολλάκις ἐκ νυχτῶν ἄλλον ἔχει λιμένα. 

καὶ Θεόφιλος δὲ ἐν Νεοπτολέμῳ ἔφη (1 4τῦ Κ)᾽ 

οὐ σύμφορον νέα ᾽στὶ πρεσβύτῃ γυνή. 2 

ὥσπερ γὰρ ἄκατος οὐδὲ μιχρὸν πείϑεται 

ἑνὶ πηδαλίῳ, τὸ πεῖσμ᾽ ἀπορρήξασα (δὲΣ 
ἐκ νυχτὸς ἕτερον λιμέν᾽ ἔχουσ᾽ ἐξευρέϑη. 

ν» 10. οὐδένα δὲ ὑμῶν ἀγνοεῖν οἴομαι, ἄνδρες φίλοι, ὅτι 

καὶ οἵ μέγιστοι πόλεμοι διὰ γυναῖκας ἐγένοντο. ὁ Ἰλια- 3 

κὺς δι’ Ἑλένην. ὃ λοιμὸς διὰ Χρυσηίδα. ᾿Δ4χιλλέως 

μῆνις διὰ Βρισηίδα, καὶ ὁ ἱερὸς δὲ καλούμενος πόλε- 
μος δι’ ἑτέραν γαμετήν, φησὶν Δοῦρις ἐν δευτέρα 

ραν ΑΚ 20 συμφέρον Α: οΟΥΥ, 1]. 22 πίσμ[ Α δὲ 
τα, Μι8 ῶ5 βαα οὗ Ῥηδρθῦμῃ ἀχνιπ, αποᾷ ἱπαϊοανιὺ 1] δπα 
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Ἰστοριῶν (ΗΘ Π| 469), Θηβαίαν γένος. ὄνομα Θεανώ. 

ἁρπασϑεῖσαν ὑπὸ Φωκέως τινός. δεκαετὴς δὲ καὶ οὗτος 

γενόμενος τῷ δεκάτῳ ἔτει Φιλίππου συμμαχήσαντος 

πέρας ἔσχεν᾽ τότε γὰρ εἷλον οἵ Θηβαῖοι τὴν Φωκίδα. 

καὶ ὃ Κρισαικὸς δὲ πόλεμος ὀνομαζόμενος. ὥς φησι 

Καλλισϑένης ἐν τῷ περὶ τοῦ Ἱεροῦ Πολέμου (ἔν. 18 Μ), 
ὅτε Κιρραῖοι πρὸς Φωκεῖς ἐπολέμησαν, δεκαέτης ἦν, 

ἁρπαδσάντων Κιρραίων τὴν Πελάγοντος τοῦ Φωκέως 

ϑυγατέρα Μεγιστὼ καὶ τὰς ᾿Δργείων ϑυγατέρας ἐπ- 

χνιούσας ἐκ τοῦ Πυϑικοῦ ἱεροῦ. δεχάτῳ δὲ ἔτει ἑάλω 
καὶ ἡ Κίρρα. ἀνετράπησαν δὲ καὶ ὅλοι οἶκοι διὰ γυ- 
ναΐκας᾽ ὃ Φιλίππου τοῦ ᾿Ζ4λεξάνδρου πατρὸς διὰ τὸν 

Κλεοπάτρας γάμον. ὁ Πρακλέους διὰ τὴν ᾿Ιόλης ἐπι- 
γαμίαν τῆς Εὐρύτου ϑυγατρός, ὃ Θησέως διὰ τὴν Φαί- 

δρας τῆς Μίνωος. ὁ ᾿ἀϑάμαντος διὰ τὸν Θεμιστοῦς τῆς 

Ὑψέως. ὃ Ἰάσονος διὰ τὸν Γλαύκης τῆς Κρέοντος. ὃ 

Ζγαμέμνονος διὰ Κασσάνδραν. καὶ ἣ ἐπ᾽ Αἴγυπτον 
δὲ Καμβύσου στρατεία. ὥς φησι Κτησίας (ἔν. 81 Ν᾽). 
διὰ γυναῖχα ἐγένετο. ὃ γὰρ Καμβύσης πυνϑανόμενος 

τὰς 4ἰγυπτίας γυναῖκας ἐν ταῖς συνουσίαις διαφέρειν 

τῶν ἄλλων ἔπεμψεν πρὸς Ἄμασιν τὸν. Αἰγυπτίων βασι- 

λέα, μίαν αἰτῶν πρὸς γάμον τῶν ϑυγατέρων. ὃ δὲ τῶν 
μὲν ἑαυτοῦ οὐκ ἔδωκεν, ὑπονοήσας μὴ γυναικὸς ἕξειν 

αὐτὴν τιμὴν ἀλλὰ παλλακίδος" ἔπεμψε δὲ τὴν ᾿Ζπρίου 

ϑυγατέρα Νειτῆτιν. ὃ δὲ ᾿Ζπρίας ἐκπεπτώκει τῆς 40- 

γυπτίων βασιλείας διὰ τὴν γενομένην ἧτταν πρὺς Κυ- 

θηναίους καὶ ἀνήρητο ὑπὸ ᾿Δμάσιδος. ἡσϑεὶς οὖν ὃ 

1 ὅτε Α: ὃν Ἐ ἴπ τηρ. γρ. ὅτε δεκαετὴς ΒΞ'Ἤὀ 9. ΄Ζ4ργείων 
Βαϑρθούαηι 15. 16 ἔοτῦ. αἰγταθίασθ διὰ τὴν Βου1Ὀθηάσμα, οἵ. 
Ῥαᾶγδάοχ. Ρ. 218 Ὗ 11 κασάνδραν Ἐὶ 19 πυϑόμενος Εἰ 
21 τῶν Αἰγυπτίων Α: οοττ. Μαβ 25 1. ἐξεπεπτώκει 

[φ 
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Καμβύσης τῇ Νειτήτιδι καὶ σφόδρα ἐρεϑισϑεὶς ἔκμαν- 
ϑάνει παρ᾽ αὐτῆς τὰ πάντα καὶ δεηϑείσης ἐχδικῆσαι 

τοῦ ᾿ἡπρίου τὸν φόνον πείϑει πολεμῆσαι Αἰγυπτίοις. 

Δένων δ᾽ ἐν τοῖς Περσικοῖς (6 1 91) χαὶ υκέας δ 

Ε Ναυκρατίτης ἐν τρίτῃ Αἰγυπτιακῶν (Ὁ. ΤΥ 441) τὴν Νεει- δ᾽ 

τῆτιν Κύρῳ πεμφϑῆναί φασιν ὑπὸ Δμάσιδος" ἐξ ἧς γεν- 
νηϑῆναι τὸν Καμβύσην. ὃν ἐχδικοῦντα τῇ μητρὶ ἐπ’ 

“Αἴγυπτον ποιήσασϑαι στρατείαν. Δοῦρις δ᾽ ὁ Σάμιος 

(Ἢ 6 1Π|418) καὶ πρῶτον γενέσϑαι πόλεμόν φησι δύο γυ- 

ναικῶν τὸν» Ὀλυμπιάδος καὶ Εὐρυδίκης" ἐν ᾧ τὴν μὲν 1 
βακχικώτερον μετὰ τυμπάνων προελϑεῖν, τὴν δ᾽ Εὐρυ- ὦ 

δίκην Μακεδονικῶς καϑωπλισμένην, ἀσκηϑεῖσαν τὰ πο- 

λεμικὰ παρὰ Κύννῃ τῇ Ἰλλυρίδι. 
δ68ι:. 11]. ἐπὶ τούτοις τοῖς λόγοις ἔδοξε τοῖς παροῦσι 

τῶν φιλοσόφων περὶ τοῦ ἔρωτος καὶ αὐτούς τι εἰπεῖν. 

καὶ περὶ κάλλους. καὶ ἐλέχϑησαν λόγοι φιλόσοφοι πόάμ- 

πολλοι" ἐν οἷς τινες καὶ ἐμνημόνευσαν τοῦ σκχηνικοῦ 
φιλοσόφου Εὐριπίδου ἀσμάτων, ὧν ἦν καὶ τάδε ((ε.891}) 

παίδευμα δ᾽ Ἔρως σοφίας ἀρετῆς 

πλεῖστον ὑπάρχειν, 

καὶ προσομιλεῖν οὗτος ὁ δαίμων 

πάντων ἥδιστος ἔφυ ϑνητοῖς. 

5 καὶ παρὰ λυπῶν τέρψιν τιν᾽ ἔχων 
εἰς ἐλπίδ᾽ ἄγει. τοῖς δ᾽ ἀτελέστοις 

Ῥ τῶν τοῦδε πόνων μήτε συνείην 

1 αἱρεϑισϑεὶς Α: οοὐν. Ναβ, ἐρασϑεὶς Κ, νοῦ καὶ σφόδρα 
ἐρεϑισϑεὶς ροεὺ τὰ πάντα ἰτδηβρ. ΗΘΥΝ 8 πείϑεται ὅ0Β Ὁ 
1 ἰοτῦ. (τὴν ἐπ 1οτὸν αὐ. Κα 19, 18 πολεμικὰ κἀπαρὰ (510) 
Α: οοὐΥ. Καὶ 18 Κύννῃ Κ: Κυννάνηι α (.. 6. Κύννηι εχ Κύνναῳι 
οογγθοῦμια) 20 μετέχει ΟΟὉ, ἀρετῇ πλ. προσέχει δα 28 καὶ 
γὰρ ἄλυπον Α: οοΥΥ. ὙΠ] δγα Ωὅ συνιὴν Α: οοΥὟ. ΜὰΒ 
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χωρίς τ᾽ ἀγρίων ναίοιμι τρόπων. 

τὸ δ᾽ ἐρᾶν προλέγω τοῖσι νέοισιν 
10 μή ποτὲ φξύγειν, 

χρῆσϑαι δ᾽ ὀρϑῶς, ὅταν ἔλϑη. 
καὶ κατὰ τὸν Πίνδαρον δὲ ἄλλος τις ἔφη (ἔν. 151 Β5)᾽ 

εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ ἔρωτι χαρίξεσϑαι κατὰ καιρόν. 
ἕτερος δέ τις προσέϑηκε τῶν Εὐριπίδου τάδε 
(Απάτοτχη. ἔν. 136 Ν)" 

σὺ δ᾽ ὦ τύραννε ϑεῶν τε κἀνθρώπων Ἔρως. 
ἢ μὴ δίδασκε τὰ καλὰ φαίνεσϑαι καλὰ 
ἢ τοῖς ἐρῶσιν ὧν σὺ δημιουργὸς εἶ 
μοχϑοῦσι μόχϑους εὐτυχῶς συνεχπόνει. ο 

5 καὶ ταῦτα μὲν δρῶν τίμιος ϑεοῖς ἔσῃ. 
μὴ δρῶν δ᾽ ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ διδάσκεσϑαι φιλεῖν 
ἀφαιρεϑήσῃ χάριτας αἷς τιμῶσί σε. 

12, Ποντιανὸς δὲ Ζήνωνα ἔφη τὸν Κιτιέα ὑπολαμ- 

βάνειν τὸν Ἔρωτα ϑεὸν εἶναι φιλίας καὶ ἐλευϑερίας, 

ἔτι δὲ καὶ ὁμονοίας παρασκευαστικόν, ἔλλου δὲ οὐδενός. 
διὸ χαὶ ἐν τῇ Πολιτείᾳ ἔφη τὸν Ἔρωτα ϑεὸν εἶναι 
συνεργὸν ὑπάρχοντα πρὸς τὴν τῆς πόλεως σωτηρίαν. ἃ 

ὅτι δὲ καὶ οἵ τούτου πρεσβύτεροι κατὰ φιλοσοφίαν 

σεμνόν τινα τὸν Ἔρωτα καὶ παντὸς αἰσχροῦ κεχωρι- 

σμένον ἤδεσαν δῆλον ἐκ τοῦ κατὰ τὰ γυμνάσια αὐτὸν 

συνιδρῦσϑαι Ἑρμῇ καὶ Ἡρακλεῖ, τῷ μὲν λόγου, τῷ δ᾽ 
5 ἀλκῆς προεστῶτι" ὧν ἕνωϑέντων φιλία τε καὶ ὁμόνοια 
γεννᾶται, δι’ ὧν ἡ καλλίστη ἐλευϑερία τοῖς ταῦτα 
μετιοῦσιν συναύξεται. ᾿4ϑηναῖοι δὲ τοσοῦτον ἀπέσχον 

1 γέοιμι Α: οοτ᾽. Νία5 18 νέοις Μυβξροταᾶγθ, ϑεῶν ΤΟΣ 
11.18 Ροΐυ5 φιλίας καὶ ὁμονοίας, ἔτι δὲ καὶ ἐλευϑερίας, οἵ, 10,4 
21 ὅτι ϑοῆπ: ἔτι ἃ 28 κατὰ τὰ Ἐ-: κατὰ Α 
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τοῦ συνουσίας τινὸς διαλαβεῖν προεστάναι τὸν Ἔρωτα 

6 ὥστε τῆς ᾿ἀκαδημίας ἐκδήλως τῇ ᾿4ϑηνᾷ καϑιερωμένης, 

αὐτόϑι τὸν Ἔρωτα ἴδρυσάμενοι συνϑύουσιν αὐτῷ. 

Θεσπιεῖς τε τὰ ᾿Ερωτίδεια τιμῶσιν καϑάπερ ( ̓4ϑηναῖοι. 

τὰ Πανλαϑήναια καὶ τὠλύμπια ᾿Ηλεῖοι Ῥύδιοί τε τὰ 
“4λίεξια. καὶ ἐν ταῖς δημοτελέσι δὲ σπονδαῖς ὡς ἐπίπαν. 

ὁ Ἔρως τιμᾶται. “ακεδαιμόνιοι δὲ πρὸ τῶν παρατάξεων. 
Ἔρωτι προϑύονται, ὡς ἐν τῇ τῶν παραταττομένων᾽ 
φιλίᾳ κειμένης τῆς σωτηρίας τε καὶ νίκης. καὶ Κρῆτες, 

Ε δ᾽ ἐν ταῖς παρατάξεσι τοὺς καλλίστους τῶν πολιτῶν. 

κοσμήσαντες διὰ τούτων ϑύουσι τῷ Ἔρωτι, ὡς Σωσι-᾿ 

κράτης ἵστορεῖ ("6 ΙΥ͂ ὅ01). ὁ δὲ παρὰ Θηβαίοις ἵερὸς, 

λόχος καλούμενος συνέστηκεν ἐξ ἐραστῶν καὶ ἐρωμένων, 
τὴν τοῦ ϑεοῦ σεμνότητα ἐμφαίνων, ἀσπαζομένων θά- 

νατον ἔνδοξον ἀντ᾽ αἰσχροῦ καὶ ἐπονειδίστου βίου." 

Σάμιοι δέ, ὥς φησιν Ἐρξέίας ἐν Κολοφωνιακοῖς (Ὁ. 406) ἰ 
δρογυμνάσιον ἀναϑέντες τῷ Ἔρωτι τὴν διὰ τοῦτον ἀγο- 

μένην ἑορτὴν ᾿Ελευϑέρια προσηγόρευσαν" δι᾽ ὃν ϑεὸν 
καὶ ᾿4ϑηναῖοι ἐλευϑερίας ἔτυχον, καὶ οἵ Πεισιστρατίδαι! 
ἐχπεσόντες ἐπεχείρησαν διαβάλλειν πρῶτον τὰς περὶῦ 

τὸν ϑεὸν τοῦτον πράξεις. Ξ 

18. τούτων λεχϑέντων ὁ Πλούταρχος ἀπεμνημό 

γευσε τῶν ἐκ Φαίδρου ᾿4λέξιδος ([ 8386 Κ)᾽ 
πορευομένῳ δ᾽ ἐκ Πειραιῶς ὑπὸ τῶν κακῶν 
καὶ τῆς ἀπορίας φιλοσοφεῖν ἐπῆλϑέ μοι. 

ὀλύμπια Δ Εἰ 6 αλεια Α: ὁοογ. Νβῖη 20 πρῶτον Μαε τ 
πρῶτοι Α 24 πορευομένων Α: οοΥΥ. Μὰ ἢ 
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καί μοι δοκοῦσιν ἀγνοεῖν οἵ ζωγράφοι Ὀ 

τὸν Ἔρωτα, συντομώτατον δ᾽ εἰπεῖν. ὅσοι 

ὅ τοῦ δαίμονος τούτου ποιοῦσιν εἰκόνας. 

ἐστὴν γὰρ οὔτε ϑῆλυς οὔτ᾽ ἄρσην. πάλιν 
οὔτε ϑεὸς οὔτ᾽ ἄνθρωπος. οὔτ᾽ ἀβέλτερο 0 9. 000 

οὔτ᾽ αὖϑις ἔμφρων. ἀλλὰ συνενηνεγμένος ᾿ 
πανταχόϑεν ἑνὶ τύπῳ {τεδ πόλλ᾽ εἴδη φέρων. 

10 ἣ τόλμα μὲν γὰρ ἀνδρός, ἡ (δὲς δειλία 
΄ ς ,Ὁ 2» , φ Χ ΄, 

γυναικός. ἡ δ᾽ ἄνοια μανίας. ὃ δὲ λόγος 
- (: ΄ Χ ΄ ς ΑΝ 7 

φρονοῦντος, ἡ σφοδρότης δὲ θηρός. ὁ δὲ πόνος 

ἀδάμαντος, ἡ φιλοτιμία δὲ δαίμονος. ο 

καὶ ταῦτ᾽ ἐγώ. μὰ τὴν ᾿4ϑηνᾶν καὶ ϑεούς, 
16 οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι ἐστίν. ἀλλ᾽ ὅμως ἔχει γέ τι 

τοιοῦτον. ἐγγύς τ᾽ εἰμὶ τοὐνόματος. 

Εὔβουλος δ᾽ ἢ ̓ ἀραρὼς ἐν Καμπυλίωνι (Ὁ. 118)" 
τίς ἦν ὃ γράψας πρῶτος ἀνθρώπων ἄρα 

ἢ κηροπλαστήσας Ἔρωϑ' ὑπόπτερον; 
ὡς οὐδὲν ἤδει πλὴν χελιδόνας γράφειν, 
ἀλλ᾽ ἦν ἄπειρος τῶν τρόπων τῶν τοῦ ϑεοῦ. 

ὅ ἐστὴν γὰρ οὔτε χοῦφος οὔτε ῥάδιος ᾷ 
ἀπαλλαγῆναι τῷ φέροντι τὴν νόσον, 
βαρὺς δὲ κομιδῇ. πῶς ἂν οὖν ἔχοι πτερὰ 
τοιοῦτο πρᾶγμα; λῆρος. εἰ [κὰν] φήσειέ τις. 

[Ἄλεξις δ᾽ ἐν ᾿ΔἽποχοπτομένῳ (10. 805)" 

λέγεται γὰρ λόγος 

Ὧ συντομώτερον Ἐ᾿ 6 συνενηγμένος ἃ συνηνεγμένος Εἰ: 
ΟΟΥΤ, Κοοκ 1 τε δα, ϑὅοιμν 8 δὲ δαᾶ. Μυβ (ἡ δειλία ἱ 
δὲ Ε) 11 δαίμονος τοοῦῖθ; ἀοἱ Θῃΐτη φιλοῦσι τιμᾶσϑαι 14 εἰμὴ ᾿ 
ἃ: 6οΥγ. ΕΙ τοῦ ὀνόματος ἃ: τοῦ ᾽ννοήματος Μρίῃ, που τοῦ ] 

πράγματος ΠΟ 238 εἶ κὰν Α: οΟΥὙ. Ὑγτατα, εἰ κἄφησέ τις Ὠ] ; 
24 “ποκοπτομένῃ Χ 431. Ϊ 
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ὑπὸ τῶν σοφιστῶν μὴ πέτεσϑαι τὸν ϑεὸν 

τὸν Ἔρωτα, τοὺς δ᾽ ἐρῶντας" αἰτίαν δ᾽ ἔχειν 
ἐχεῖνον ἄλλως. ἠγνοηκότας δὲ τοὺς 

6. ὅ γραφεῖς ἔχοντα πτέρυγας αὐτὸν ξωγραφεῖν. 

14. (Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ Ἐρωτικῷ (ἴτ. 1017) Χαι-! 

ρήμονά φησι τὸν τραγικὸν λέγειν (απία ἕν. 18 Ν). ὧς, 

τὸν οἶνον τῶν χρωμένων {τοῖς τρόποις» κεράννυσϑαι, 

οὕτως καὶ τὸν Ἔρωτα᾽ ὃς μετριάζων μέν ἐστιν εὔχαρις, 

ἐπιτεινόμενος δὲ καὶ διαταράττων χαλεπώτατος. ....᾿ 

διόπερ ὃ ποιητὴς οὗτος (Βαν. Τρ. Α. ὅ48 Ν) οὐ χαχῶρ᾽ 
αὐτοῦ τὰς δυνάμεις διαιρῶν φησι ᾿ δίδυμα [γὰρ] τόξα΄ 

αὐτὸν ἐντείνεσϑαι χαρίτων, τὸ μὲν ἐπ᾽ εὐαίωνι τύχα. β 

τὸ δ᾽ ἐπὶ συγχύσει βιοτᾶς.) 

Ῥ ὁ δ᾽ αὐτὸς οὗτος ποιητὴς καὶ περὶ τῶν ἐρώντων ἕν 
" 

ὕ---18 Πᾶθο 8116}0 Ιοοο Ῥοβιύω; βροιηθαν ν. 14 οἰυβαθὶ 
ΑἸΘ ΧΙ 185 γουθδ Τ τοῖς τρόποις 5ᾺΡΡ]. ατούϊα8β. 6 ΡΙαῦ. Ῥγθ 
οὐὔϑο. Ρ. 406 Ὁ 9 διαταραττόμενος ἢ μἰδΐατμα ποῦ. ἢ 
Ἰαὐθγοιαϊῦ ἘΥΙΡΙ 418 ταθιμουῖα οὖ αὐἹᾶθηα, αὖ νἱαϊῦ Ὑ απ, ἔτ. 96. 
0011. Ρ]αὖ. ἄθ 588η. ῥὑΥϑθο. Ρ. 182380 11 δε 46]. Κ, πἰ81 σὺ 
σἰὰβ πᾶθὸ ὑπιραΐα 17 οὺὃς δεὲ Οδ5: ἔδει ΚΑ 91 ἀϑλιωτάτο 
ΟΟΥ̓ΤΌΡ ΠῚ 

"» 
τῷ ἐπιγραφομένῳ Τραυματίᾳ φησὶν οὕτως (1 382 Κ᾽" 

τίς οὐχί φησι τοὺς ἐρῶντας ζῆν μόνους. 

(οὗς» δεῖ γε πρῶτον μὲν στρατευτικωτάτους 

εἶναι πονεῖν τε δυναμένους τοῖς σώμασιν 

μάλιστα προσεδρεύειν τ᾽ ἀρίστους τῷ πόϑω. 

ὅ ποιητικούς, ἰταμούς. προϑύμους. εὐπόρους 

ἐν τοῖς ἀπόροις, βλέποντας ἀϑλιωτάτους. 

δρϑΘεόφιλος δ᾽ ἐν τῷ Φιλαύλῳ (Ὁ. 411)" 

τίς φησὶ τοὺς ἐρῶντας οὐχὶ νοῦν ἔχειν: 

ἦ πού τίς ἐστι τοὺς τρόπους ἀβέλτεροο. 

εἰ γὰρ ἀφέλοι τις τοῦ βίου τὰς ἧδονάς. 
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καταλείπετ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν τεϑνηκέναι. 
5 ἐγὼ μὲν οὖν καὐτὸς κιϑαριστρίας ἐρῶν, 
παιδὸς κόρης, οὐ νοῦν ἔχω πρὸς τῶν ϑεῶν; 

χάλλει καλῆς, μεγέϑει μεγάλης, τέχνῃ σοφῆς" 

ἥν ἐστ᾽ ἰδεῖν ἥδιον ἢ τὸ ϑεωρικὸν 
ἔχουσιν ὑμῖν διανέμειν ἑκάστοτε. Ὀ 

Ιριστοφῶν δὲ ἐν Πυϑαγοριστῇ (Ὁ. 3280)" 
εἶτ᾽ οὐ δικαίως ἔστ᾽ ἀπεψηφισμένος 

ὑπὸ τῶν ϑεῶν τῶν δώδεκ᾽ εἰκότως {τ᾽ Ἔρως; 

ἐτάραττε κἀκείνους γὰρ ἐμβάλλων στάσεις. 
ὅτ᾽ ἦν μετ᾽ αὐτῶν. ὡς δὲ λίαν ἦν ϑρασὺς 

5 χαὶ σοβαρός, ἀποκόψαντες αὐτοῦ τὰ πτερά, 

ἵνα μὴ πέτηται πρὸς τὸν οὐρανὸν πάλιν, 
δεῦρ᾽ αὐτὸν ἐφυγάδευσαν ὡς ἡμᾶς κάτω. 

τὰς δὲ πτέρυγας ἃς εἶχε τῇ Νίκῃ φορεῖν 
ἔδοσαν, περιφανὲς σκῦλον ἀπὸ τῶν πολεμίων. ω 

Ξρὺ δὲ τοῦ ἐρᾶν άμφις ἐν ΖΦιϑυράμβῳ φησίν (0. 340). 
τί φής; σὺ ταυτὶ προσδοκᾷς πείσειν ἐμέ, 
ὡς ἔστ᾽ ἐραστὴς ὅστις ὡραῖον φιλῶν 

τρόπων ἐραστής ἐστι. τὴν ὄψιν παρείς: 

ἄφρων γ᾽ ἀληϑῶς. οὔτε τοῦτο πείϑομαι 
ὅ οὔϑ᾽ ὡς πένης ἄνθρωπος ἐνοχλῶν πολλάκις 

τοῖς εὐποροῦσιν οὐ λαβεῖν τι βούλεται. --- 

'λεξις Ἑλένῃ (Ὁ. 820)" 

ὡς ὅστις αὐτῆς (τῆς) ἀκμῆς τῶν σωμάτων 4 

 ὅ ἣν ἰδεῖν ἴδιόν ἐστίν ἢ τὸ θεωρητικὸν Α: οοτ!. δηΐου 
οτῦ, ἐλθοῦσιν ἡμῖν Α: οοτν. ατοὺ ὃ εἶτ᾽ Νυβ: ἔτ᾽ Δ 9 τ᾽ 
ἃ, Ῥοτβ 11 ὁ τὴν Α: οοΥΥ. Εἰ 19 ὡραίων φίλων ΑΕ: 

ΑΤΗΉΒΝΑΕῦΒ ΤΙ. 16 
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ἐρᾷ, τὸν ἄλλον δ᾽ οὐδὲ γινώσκει λόγον, 
» ς - 3 2 ΕΣ -» , ΄ 

τῆς ἡδονῆς ἐστ᾽. οὐχὶ τῶν φίλων φίλος. 
» " Ἂ Ω 2 ᾿] -» »" ΄ 

ἀδικεῖ τε τὸν Ἔρωτ᾽ ἐμφανῶς ϑνητὸς ϑεόν, 

δ ἄπιστον αὐτὸν πᾶσι τοῖς ἄλλοις ποιῶν. 

15. τούτων τῶν ᾿Δλέξιδος ἀπομνημονεύσας ὁ Μυρτ 

λος κἄτα ἀποβλέψας εἰς τοὺς τὰ τῆς στοᾶς αἵρουμ 
δ γπο ἡ γ - , 2 - 2 

γους τὰ Ἑρμείου τοῦ Κουριξέως ἔκ τῶν ᾿Ιάμβων πρ 

εἰπών (ςΒο] δι)». Ρ. 147)" 

ἀκούσατ᾽, ὦ στοίακες, ἔμποροι λήρου, 
λόγων ὑποκριτῆρες, οἱ μόνοι πάντα 

τάν τοῖς πίναξι. πρίν τι τῷ σοφῷ δοῦναι. 

αὐτοὶ καταρροφεῖτε κἄϑ᾽ ἁλίσκεσϑε 
᾽ , ,ὔ Φ' » ὅ ἐναντία πράσσοντες οἷς τραγῳδεῖτε. 

παιδοπῖπαι ὄντες καὶ τοῦτο μόνον ἐζηλωκότες τὸν ἀρχ 

γὸν ὑμῶν τῆς σοφίας Ζήνωνα τὸν Φοίνικα. ὃς οὐδ 

ποτε γυναικὶ ἐχρήσατο. παιδικοῖς δ᾽ αἰεί, ὡς ᾽άντ 

γονος ὁ Καρύστιος ἱστορεῖ ἐν τῷ περὶ τοῦ Βίου αὖὐτι 

(. 111 7). ϑρυλεῖτε γὰρ ὅτι δεῖ μὴ τῶν σωμάτα 

ἀλλὰ τῆς ψυχῆς ἐρᾶν" οἵτινες μέχρι ὀχτὼ καὶ εἴχο 

Ε ἐτῶν δεῖν λέγοντες συνέχειν τοὺς ἐρωμένους. ----καίμ 

δοκεῖ ᾿ρίστων ὁ Κεῖος ὁ περιπατητικχὸς οὐ καχῶ 
9 , 2 » , Ν - 2 ». ἰν Φνς 

εἰρηκέναι ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τῶν ᾿Ερωτικῶν Ὁμοία 

πρός τινα ᾿Αττικόν, μέγαν τινὰ κατὰ τὴν ἡλικίαν ἐπ 

δεικνύντα ὡς καλόν, ᾧ ΖΔῶρος ἦν ὄνομα" “τὴν πρὲ 

1 λόγον Νυβ: χρόνον Α, ἴῃ οοἄ. Ῥα]. ἀαρ]οχ οϑὺ (Δαβαι 
οἵ, γγδθῇ, ΤΡ. χιπ) οοηϊθούατα τρόπον λόγον, 568 τρόπον ἀδἸ]οῦα 
ἰδῆθη ποὺ ἔογθαββθ ρυδθδίαῦ 4 τοῖς καλοῖς Μ61) 9. στόακ 
Α: στοίαμκες Μοίῃ, οὖ ποὺ ᾿ρϑὰτῃη Παραϊῦ ΕἸ, Ὁ] ἸΘρΡΊΟΥ τὸ 
στωικοὺς στύακας λέγει 10 ὑποκρητῆρες Α: οοὐν. Μ 
11 πρίν τι ῬοΙΒ: πρινὴ αὶ 18 ϑρυλεῖται Α: ΘοΥΥ. Μὰ8Β 19 ἐρ 
οἵ μέχρι Μοίπη, οὗ, δα ο. 18 1π1ὖ 21 ὁ κῖος ΔῈ: οοὐν. Ν 
28 ᾿ἀττικόν ϑυβροούυτηῃ, [οτῦ. ἐρωτικόν ν6] στωικόν 
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Δόλωνά μοι. φησί, δοκῶ παρ᾽ Ὀδυσσέως ἀπάντησιν 

ἐπὶ σὲ μεταφέρειν (Κ 401)" 
ἢ ῥά νύ τοι μεγάλων “Ιώρων ἐπεμαίετο ϑυμός. 

106. Ἡγήσανδρος δ᾽ ἐν τοῖς Ὑπομνήμασι (6804 
ΤΥ 418) τῶν ἡδυσμάτων φησὶν ἐρᾶν πάντας. οὐ τῶν 

χρεῶν οὐδὲ τῶν ἰχϑύων᾽ ἀπογενομένων γοῦν τούτων 

οὐδεὶς ἡδέως ἔτι προσφέρεται τὸ κρέας οὐδὲ τὸν ἰχϑὺν 
οὐδ᾽ ἐπιϑυμεῖ τῶν ὠμῶν καὶ τῶν ἀνηδύντων. 

καὶ γὰρ τὸ παλαιὸν παίδων ἤρων, ὡς καὶ δ᾽ 4ρέ- 

στῶν ἔφη, ὅϑεν καὶ καλεῖσϑαι τοὺς ἐρωμένους συνέβη 

παιδικά. πρὸς ἀλήϑειαν γάρ, καϑάπερ φησὶ Κλέαρχος 

ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Ερωτικῶν ((Ἠ61|814), “υκοφρονέ- 
δὴν ΕΠ πνοι φησίν (ἕν. 1 ΒΌ)᾽ 

οὔτε παιδὸς ἄρρενος οὔτε παρϑένων 
τῶν χρυσοφόρων οὐδὲ γυναικῶν βαϑυκόλπων 
χαλὸν τὸ πρόσωπον, ἐὰν μὴ κόσμιον πεφύχκῃ. 

ἡ γὰρ αἰδὼς ἄνϑος ἐπισπείρει. 
«αἱ ὁ ̓ ἀριστοτέλης δὲ ἔφη (ἰ. 81 ΗΕ) τοὺς ἐραστὰς εἰς 

γὐδὲν ἄλλο τοῦ σώματος τῶν ἐρωμένων ἀποβλέπειν ἢ 
οὖς ὀφθαλμούς, ἐν οἷς τὴν αἰδῶ κατοικεῖν. Σ͵οφο- 

"λῆς δέ που περὶ τοῦ κάλλους τοῦ Πέλοπος διαλεγο- 
᾿νένην ποιήσας τὴν Ἱπποδάμειάν φησιν (Οϑποια. ἕν. 488 Ν)᾽ 

τοιάνδ᾽ ἐν ὕψει λύγγα ϑηρατηρίαν 

ἔρωτος. ἀστραπήν τιν᾽ ὀμμάτων ἔχει" 
ἣ ϑάλπεται μὲν αὐτός, ἐξοπτᾷ δ᾽ ἐμέ, 

2 ἐπὶ σὲ Μυ5: ἔπεισι Δ 4 Βδ6ο Ατἱβϑίομ!5 ροίίυ5 νϑιῦα δῸ 
ἰοροβαπᾶτο οἰναία 9.10 ἀρίστων Μεϊπ: ἀριστοφῶν ἃ 18 φη- 
ἕν 46]. Μοΐη 16 τῶν “χρυσοφόρων 1. 6. τῶν τὰ καλλιστεῖα 
ἐνυκηκυιῶν ὙΥ]θα 16 ἐὰν μὴ Μοῖη: ἀλλὰ Α πεφύκει Α: 
οΥγ, Μοίῃ 28 λύγκα Ἐϊ, τοίαν Πέλοψ ἴυγγα (μοο οοἁ. Ρα]. 
τ Μυβυγ! Ῥαΐο 6 Θάνς ὝΔ1οΚ 2ῦ 9 ἄλλεται Α : ΟΟΥΤ. 
ΔΡΡΑΡΘΟΥΡΊαΒ ᾿ ἐμέ Βγυποκ: δέ με Α 

Ι εἢ 
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ἴσον μετρῶν ὀφθαλμόν, ὥστε τέχτονος 

8 παρὰ στάϑμην ἰόντος ὀρϑοῦται κανών. 

11. Δικύμνιος δ᾽ ὃ Χῖος τὸν Ὕπνον φήσας ἐρᾶν τοῖ 

Ἐνδυμίωνος οὐδὲ καϑεύδοντος αὐτοῦ κατακαλύπτει 

τοὺς ὀφθαλμούς, ἀλλὰ ἀναπεπταμένων τῶν βλεφάρωι 

κοιμίζει τὸν ἐρώμενον, ὅπως διὰ παντὸς ἀπολαύῃ τῆς 

τοῦ ϑεωρεῖν ἡδονῆς. λέγει δ᾽ οὕτως (ἔν. 8 Β)" 

4 Ὕπνος δὲ χαίρων 
ὀμμάτων αὐγαῖς ἀναπεπταμένοις ὕσσοις ἐκοίμιξει 

κοῦρον. 

καὶ ἡ Σαπφὼ δὲ πρὸς τὸν ὑπερβαλλόντως ϑαυμαζύ- 

μενον τὴν μορφὴν καὶ καλὸν εἶναι νομιξζόμενόν φησι 

{8.82}: 

στᾶϑι κἄντα. φίλος. 

καὶ τὰν ἐπ᾽ ὄσσοις ἀμπέτασον χάριν. 
ὁ δ᾽ ᾿νακρέων τί φησίν (ἔν. 4 Β): 

ὦ παῖ παρϑένιον βλέπων. 
δίξημαί σε. σὺ δ᾽ οὐ κλύεις. 

οὐκ εἰδὼς ὅτι τῆς ἐμῆς 

ψυχῆς ἡνιοχεύεις. 

ὃ δὲ μεγαλοφωνότατος Πίνδαρος (ἔν. 198 Β᾽)᾽ 

8 τὰς δὲ Θεοξένου, φησίν, ἀκτῖνας {πρὸς ὕσσων μοί, 

μαριξοίσας δρακεὶς 

ὃς μὴ πόϑῳ κυμαίνεται, ἐξ ἀδάμαντος 

ἢ σιδάρου κεχάλκευται μέλαιναν (καρδίαν) 

ψυχρᾷ (φλογί). 

1 μετρῶν 2 τιϑέντος ΗΘ 8 546. ογϑίϊο Ὑπὸ 
βοιαὔδ 9 ὄσσοισιν ἐκοίμισε Μοίπ, κόρον ΕἼΟΥΙΠ1Ο 14 γ᾿ 
στᾶϑι καὶ ἄντα φίλος φίλᾳ μοι 11 βλέπουσαν Ἐ 18 

] καιεις Α οὐκ ἀΐεις ΕΠ: οοὐν. Βυέαταῦ 92 ἀκτῖνας προσώπ᾽ 
᾿ ΧΠῚ ρῥ. 601, πρὸς (ποτ) 88. Καὶ μαρμαρυξουσας Α: 66: 

Ῥ. 001 2ὅ. 26 καρδίαν ψυχρᾷ φλογί ». 001: ψυχάν αὶ 
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ὁ δὲ τοῦ Κυϑηρίου Φιλοξένου Κύκλωψ ἐρῶν τῆς 
Γαλατείας καὶ ἐπαινῶν αὐτῆς τὸ κάλλος, προμαντευό- 

μενος τὴν τύφλωσιν πάντα μᾶλλον αὐτῆς ἐπαινεῖ ἢ 

τῶν ὀφϑαλμῶν μνημονεύει, λέγων ὧδε ((-. 8 Β)᾽ 

ὦ καλλιπρόσωπε. 
χρυσεοβόστρυχε [Γαλάτεια]. χαριτόφωνε, ϑάλος 

Ἐρώτων. 

τυφλὸς ὁ ἔπαινος χαὶ κατ᾽ οὐδὲν ὅμοιος τῷ Ιβυκείῳ 

᾿ ἐκείνῳ (ἔν. ὅ Β΄) 

Εὐρύαλε. γλυκέων Χαρίτων ϑάλος. ... 
καλλικόμων μελέδημα. σὲ μὲν Κύπρις 
ἅ τ᾽ ἀγανοβλέφαρος Πειϑὼ ῥοδέοισιν ἐν ἄνϑεσι ϑρέψαν. 

᾿Φρύνιχός τε ἐπὶ τοῦ Τρωίλου ἔφη (ἔτ. 8 Β) ἱλάμπειν 
ἐπὶ πορφυραῖς παρῇσι φῶς ἔρωτος." -- 

18. ὑμεῖς δὲ ξυρουμένους τὰ γένεια περιφέρετε τοὺς 
ἐρωμένους" τοῦ ξύρεσϑαι τὸν πώγωνα κατ᾽ ᾿Δλέξανδρον 

εὑρημένου, ὥς φησιν ὑμῶν ὃ Χρύσιππος ἐν τῷ τετάρτῳδϑθῦ 

περὶ τοῦ Καλοῦ καὶ τῆς Ἡδονῆς. οὐκ ἀκαίρως δ᾽, ὡς 
ἐμαυτὸν πείϑω, μεμνήσομαι τῆς λέξεως" χαίρω γὰρ 

Ξπάνυ τῷ ἀνδρὶ διά τε τὴν πολυμαϑίαν καὶ τὴν 
τοῦ ἤϑους ἐπιείκειαν. λέγει δὲ οὕτως ὃ φιλόσοφος" τὸ 

Ιξύρεσϑαι τὸν πώγωνα κατ᾽ ᾿Αλέξανδρον προῆκται, 
τῶν προτέρων οὐ χρωμένων αὐτῷ. καὶ γὰρ Τιμό- 
ϑεος ὃ αὐλητὴς πώγωνα μέγαν ἔχων ηὔλει, καὶ ἐν 

Σ᾽ Δϑήναις διατηροῦσιν οὐ σφόδρα ἀρχαῖον τὸν πρῶτον 

"Ὁ 

θ χρυσοβόστρυχε ΒοΥρΚῈ ρἼοβϑδιη 46]. ὙΥ 1] δ 1α ϑάλλος 
1α6 (τοϊυϊν ϑάλος): κάλλος ΑἙ 8 ὁ ΒΕ: οὔῦ. ἃ ἐβυκίωι Α: 
ΟΟΥΥ, Εἰ 10 γλυκέων ἴδ6: γλαυκεων , ὕπτα πἰούατα ποὺ. ΒΡῈ 

[14 πορφύραις εὖ παριησι Α: ὁοοτγ. Ε;, οὗ, ρ. 6048, 16 8αᾳ. οομῦ!- 
παᾶπαδ, Π860 νἱάθηξαυ ταυἱ1]}15 ΜΥΥΝΠ Ὑο 15. Ρ. ὅ68 6 οἵτινες 
- τοὺς ἐρωμένους 106 οὗ, Ῥ». δ68ὅ 6 21 οὗτος ΑΔ: ΘΟΥ. 
τΒ 22 ἴοτί, παρῆκται 28 τῶν πρώτων Α: ΟΟΥΥ. 

Μεῖπ. 26 54. [866 οοτταρέδ, ᾿Ἰπὐ6]] 6 σθύθια ἔθσθ Βθ6ο οὐ σφόδρα 
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Ὁ" περικειράμενον παρωνύμιον ἔχειν Κόρσην.᾽ -- διὸ χαὶ 

Ἄλεξις ἔφη που ([ 894 Κ)" 

«ἂν» πιττοκοπούμενόν τιν᾽ ἢ ξυρούμενον 

δρᾷς, τοῦτον ἔχει τι ϑάτερον᾽" 

ἢ γὰρ στρατεύειν ἐπινοεῖν μοι φαίνεται 

καὶ πάντα τῷ πώγωνι δρᾶν ἐναντία, 
5 ἢ πλουσιακὸν τούτῳ {τι προσπίπτει κακόν. 

τί γὰρ αἱ τρίχες λυποῦσιν ἡμᾶς, πρὸς ϑεῶν; 

δι’ ἃς ἀνὴρ ἕκαστος ἡμῶν φαίνεται, 

εἰ μή τι ταύταις ἀντιπράττεσϑ᾽ ὑπονοεῖς; --- 

“Ζιογένης δὲ ἰδών τινα οὕτως ἔχοντα τὸ γένειον ἔφησεν" 

“μή τι ἔχεις ἐγκαλεῖν τῇ φύσει. ὅτι ἄνδρα σὲ ἐποίησε 

καὶ οὐ γυναῖκα: ἕτερον δέ τινα ἐπὶ ἵππου ἰδὼν παρα- 
πλησίως ἔχοντα καὶ μεμυρισμένον καὶ τούτοις ἀκολού- 

ϑῶς ἠμφιεσμένον, πρότερον μὲν ἔφησε ξητεῖν τί ἐστι 

ὁ ἱππόπορνος, νῦν δ᾽ εὑρηκέναι. ἐν Ῥόδῳ δὲ νόμου 

ὄντος μὴ ξύρεσϑαι οὐδ᾽ ὁ ἐπιληψόμενος οὐδείς ἐστιῖ 

κειμένης τῷ ἔχοντι [κουρεῖ] ξυρὸν οὐδὲν ἧττον πάντει 

χρῶνται αὐτῷ. καὶ ταῦτα μὲν ὃ ϑαυμάσιος εἴρηκῇ 
Χρύσιππος. 19. ὃ δὲ σοφὸς ἐκεῖνος Ζήνων, ὥς φησι! 

᾿Δντίγονος ὁ Καρύστιος (φ. 118 Ὑ7}11), προμαντευόμενο 

ὑμῶν, ὡς τὸ εἰκός, περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς προσποιήτο 

ἐπιτηδεύσεως ἔφη ὡς οἵ παρακούσαντες αὐτοῦ τῶ 

λόγων καὶ μὴ συνέντες ἔσονται ῥυπαροὶ καὶ ἀνελεύϑ 

ἀρχαῖον {τύπον» τὸν πρῶτον περικειράμενον, (ὃν παρ. ἔχε 
Κόρσην 

1 προσκειράμενον ἃ προκειράμενον ἘΠ: οοτῖ. Καὶ 2 ΑἹ 
χίαϊθ σου Ὁ Αὐμθηᾶθο ἰπίθυροβιία 8 ἂν δ8α. Μεῖπ Ἅ4το 
των ἘΠ, ζδυοῖν» τούτων Ἐτΐ, ἰὰτι ἔχειν δεῖ ΟΟΌ, ἔοτῦ. τοιοῦ 
ἔχει τι, ϑάτερον {δυοῖν 1 τι δᾶ. Μεῖπη 19 κουρεῖ 668]. 
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ϑέροι, χαϑάπερ οἱ τῆς ᾿Δριστίππου παρενεχϑέντες αἷρέ- 
σεως ἄσωτοι καὶ ϑρασεῖς. καὶ δὴ τοιοῦτοι ὑμῶν εἰσιν 

οἱ πλεῖστοι. συνεσπασμένοι καὶ κακοπινεῖς οὐ μόνον 8 
τοῖς ἤϑεσιν ἀλλὰ καὶ ἕξει. βουλόμενοι γὰρ ἐνδύεσθαι 

τὴν αὐτάρκειαν καὶ τὴν εὐτέλειαν εὑρίσκεσϑε ἐπὶ ταῖς 

τῆς φιλαργυρίας ϑύραις δυπαρῶς ζῶντες καὶ τριβω- 

νάρια περιβαλλόμενοι μικρὰ καὶ [τῶν] ἥλων ἐμπιπλάν- 
γὲς τὰ χαττύματα καὶ κιναίδους καλοῦντες τοὺς ἢ μύ- 

γου προσβάλλοντας ἢ μικρῷ μαλακωτέραν ἠμφιεσμένους 
ἐσθῆτα. οὐ δεῖ οὖν οὕτως ἐσταλμένους περὶ ἀργύριον 

᾿ἰπτοῆσϑαι καὶ ἐρωμένους περιάγεσϑαι ξυρουμένους τὴν ἔ 

ὑπήνην χαὶ τὸν ὄρρον τοὺς ἀκολουϑοῦντας 

ἐν τῷ “υκείῳ μετὰ σοφιστῶν, νὴ 4 ία, 

λεπτῶν. ἀσίτων, σκυτίνων, 

τιατὰ τὸν ᾿ἀντιφάνην (1 ὅβ Κὴ. 20. ἐπαινῶ δὲ καὶ 

ὠτὸς τὸ κάλλος. καὶ γὰρ ἐν ταῖς Εὐανδρίαις τοὺς 

"αλλίστους ἐγκρίνουσι καὶ τούτους πρωτοφορεῖν ἔπι- 

᾿έπουσιν. ἐν Ἤλιδι δὲ καὶ κρίσις γίνεται κάλλους, 

αἱ τῷ πρώτῳ τὰ τῆς ϑεοῦ φέρειν τεύχη δίδοται, τῷ 

ὍΣ δευτέρῳ τὸν βοῦν ἄγειν, ὃ δὲ τρίτος. τὰς ϑυηλὰρῦθα 
πιτίϑησιν. Ἡρακλείδης δ᾽ ὃ Δέμβος ἱστορεῖ ΘΦῊΘ 

Π 108) ὅτι κατὰ τὴν Σπάρτην ϑαυμάζεται μᾶλλον 

νων ἀνὴρ» ὃ κάλλιστος καὶ γυνὴ ἡ καλλίστη, καλλίστας 

ἐννώσης τῆς Σπάρτης τὰς γυναῖκας. διὸ καὶ φασὶν 

Ἰρχιδόμου τοῦ βασιλέως, γυναικὸς αὐτῷ καλῆς φαινο- 

1 παρεξενεχϑέντες Καὶ 4 ἕξει οογτταρύστα Ῥαϊαύ ὙγΊΏδτα 
εὐρίσκεσϑαι Α: ΟΟΥΥ. Μὺ5 717 τῶν 46]. θη 7.8 ἐμπίπλαν- 

χι ὁ τὰ παττ. Α: ὁοΥ7. ὅσῃ 18 λυκίωι αὶ 16 αὐτὸ Α: ΟΟΥΥ. 
[οΐπι αἵ εὐανδρίαι 1. ᾳ. εὐανδρίας ἀγών γ6] εὐανδρία (ϑ8ῖο 
[Ὁ}) 17 πτορϑοφορεῖν γαϊοϑῖαθ, κρωσσοφορεῖν Μοΐῃ, Θοχρθοΐο 
πλοφορεῖν γ6] δορυφορεῖν 92. 28 μᾶλλον {πάντων ἀνὴρ) ὁ 
ἄλλιστος Καὶ 24 τὰς οτα, ἘΠ διὸ κτλ᾿ πᾶθο ὑυτθαΐα 
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μένης. ἑτέρας δὲ αἰσχρᾶς καὶ πλουσίας, ὡς ἀπέκλινεν 
ἐπὶ τὴν πλουσίαν, ξημιῶδαι τοὺς ἐφόρους αὐτόν, ἐπι- 
λέγοντας ὅτι βασιλίδκους ἀντὶ βασιλέων τᾷ Σπάρταᾳ 

γεννᾶν προαιρεῖται. Εὐριπέδη ς τὲ ἔφη (9011 ἔν.15,2 Ν)" 

πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος... 
καὶ οἵ παρ’ Ὁμήρῳ δὲ δημογέροντες θαυμάζοντες τῆ 

Ἑλένης τὸ κάλλος φασίν (Γ' 186)" 

οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐυχνήμιδας ᾿Δ4χαιοὺς 
τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν" 
αἰνῶς ἀϑανάτῃσι ϑεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν. 

ἐκπέπληκται οὖν καὶ αὐτὸς ὁ Πρίαμος ἐπὶ τῷ κάλλε 

ἱτῆς γυναικὸς] καίτοι ἐν δεινοῖς ὑπάρχων. ϑαυμάξε, 

γοῦν ἐπὶ κάλλει τὸν ᾿Ζγαμέμνονα τοιαῦτα ἐχφωνῶϊ 

(δ. 169)" 
καλὸν δ᾽ οὕτω ἐγὼν οὔπω ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν 

οὐδ᾽ οὕτω γεραρόν᾽' βασιλῆι δὲ ἀνδρὶ ἔοικεν. 

καϑίστων δὲ καὶ πολλοὶ τοὺς καλλίστους βασιλέας, ὦ 
μέχρι νῦν οἵ ᾿“ϑάνατοι καλούμενοι Αἰϑίοπες. ὥς φής 

Βίων ἐν Αἰϑιοπικοῖς (ΠἨ6 ΙΥ͂ 861). ὡς ἔοικε γάρ, τ 

κάλλος βασιλείας οἰκεῖόν ἐστιν. ϑεαὶ περὶ κάλλο 3 

ἤρισαν πρὸς ἀλλήλας, καὶ διὰ κάλλος οἱ ϑεοὶ ἀνῆρε 

ψαντο 4]ιὶ οἰνοχόον τὸν Γανυμήδη (Υ 285)" 

' 

' 
ἵ 

᾿ 

κάλλεος εἵνεκα οἷο, ἵν᾽ ἀϑανάτοισι μετείῃ. 

αἱ ϑεαὶ δὲ τίνας ἀναρπάξουσιν; οὐ τοὺς καλλίστου 

οἷς καὶ σύνεισιν. Ἠὼς μὲν Κεφάλῳ καὶ Κλείτῳ κὶ ὃ 

Τιϑωνῷ., 4]ημήτηρ ἸΙασίωνι. ᾿Αἀφροδίτη ᾿Δγχίσῃ κὶ 

8 ταῖς Σπάρταις Α ἘΣ: οοἵτγ. Μεΐη, ἅθ ἄογίοω ἕοστηδ οἵ, ΒΙν 
Αρθ5. 2 θα". ὅ ρὶυτα Θχϑογιρίῳ πθυαθῦ 11 οὖν Κ: γοῦν Δ 
12 ρ]οββϑιὴ 68]. Κ 21.322 ἀνηρίύψαντο αὶ 28 οἵ ἵν Α, γοῖβ 
ζοτῦ. ἀθ] πα 24 ἁρπάζουσιν Ἐὶ 26 ἐάσωνι Α: ΟΟΥ̓Γ. 
1ᾶθηῃ νιθαπι ΟἼθπι. ΑἹ. ῥγούν. ρ. 84 ΠῚ : 
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᾿ἀδώνιδι. διὰ κάλλος δὲ καὶ ὁ μέγιστος τῶν ϑεῶν διὰ 

χεράμων χρυσὸς ἔρχεται. ταῦρος γίνεται, ἀετὸς πτε- 

ροῦται πολλάκις, ὥσπερ καὶ ἐπ᾽ Αἰγίνῃ. Σωκράτης δ᾽ 
ὃ φιλόσοφος ὃ πάντων καταφρονῶν τοῦ ᾿Αλκιβιάδου 

χάλλους οὐχ ἥττων ἐστίν; ὡς καὶ ὃ σεμνότατος ᾽4ρι- ς 
στοτέλης τοῦ Φασηλίτου μαϑητοῦ. ἡμεῖς δ᾽ οὐχὶ καὶ 

τῶν ἀψύχων τὰ κάλλιστα προχρίνομεν;... ἐπαινοῦντες 

τῶν Σπαρτιατῶν τὸ ἔϑος τὸ γυμνοῦν τὰς παρϑένους 

τοῖς ξένοις. ἐν Χίῳ δὲ τῇ νήσῳ καὶ βαδίξειν ἥδιστόν 

ἐστιν ἐπὶ τὰ γυμνάσια καὶ τοὺς δρόμους καὶ ὁρᾶν προσ- 

παλαίοντας τοὺς νέους ταῖς κόραις. 

21. χαὶ ὁ Κύνουλκος ταυτὶ καὶ τολμᾶς σὺ λέ. 

γειν.᾽ οὐ “ῥοδοδάκτυλος οὖσα᾽ κατὰ τὸν Κρατῖνον 
( 104. Κ), ἀλλὰ βολίτινον ἔχων ϑάτερον σκέλος (Αὐἱδῦ. 

Βδῃ. 295), ἐχείνου τοῦ ὁμωνύμου δοι ποιητοῦ τὴν κνήμην 

φορῶν. ὃς ἐν τοῖς καπηλείοια καὶ τοῖς πανδοχείοις ἢ 

αἰεὶ διαιτᾷ, καίτοι Ἰσοκράτους τοῦ ῥήτορος ἐν τῷ 

᾿Δρεοπαγιτικῷ (49) εἰρηκότος “ἐν καπηλείῳ δὲ φαγεῖν 

ἢ πιεῖν οὐδεὶς οὐδ᾽ ἂν οἰκέτης ἐτόλμησεν. σεμνύνεσϑαι 

γὰρ ἐμελέτων, οὐ βωμολοχεύεσϑαι. Ὑπερείδης δὲ ἐν 
τῷ κατὰ Πατροκλέους (ἔτ. 141 Β]). εἰ γνήσιος ὃ λόγος, 

τοὺς ᾿Δρεοπαγίτας φησὶν ἀριστήσαντά τινα ἐν καπηλείῳ 

χωλῦσαι ἀνιέναι εἰς ἄρειον πάγον. σὺ δέ, ὦ σοφιστά,δ61 
ἔν τοῖς καπηλείοις συναναφύρῃ οὐ μετὰ ἑταίρων ἀλλὰ 
μετὰ ἑταιρῶν, μαστροπευούσας περὶ σαυτὸν οὐκ ὀλίγας 

ἔχων καὶ περιφέρων αἰεὶ τοιαυτὶ βιβλία ᾿Ζριστοφάνους 

1---ῦ νἱ θη ον ΟΟΥΩ1Ο1 ροθύδθ νουρῶ Ἰϑίθσθ 7 εἰδύαπι ποῦ. Καὶ, 
ἐπαινεῖται δὲ (868 δὲ ἀοϊοίατα) καὶ ΕΒ 9 ἐν Κέῳ δια, οἵ. 
Ῥιαῦ. ταὰ], γίγί, ο. 12 9.10 βαδίζειν τοῖς πολλοῖς ἡδὺ πρὸς τὰ Ἐὶ 
12 ταύτη Α: σοοΥΥ. ΘΟΡΥ 15 ποιητοῦ 1. 6. ΜΥΥ 11 ΘΟΙΏ1ΟΙ, 
Ἠεγτοῖρρὶ ἐγα τὶϑ 11 διαιτᾶται Α: ΟσΟΥΥ. ΒΟΒῪ 19 οὐδεὶς 
δ᾽ ἂν οἰκέτης αὶ 26 ξοτί. βιβλία (οῖαν 
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καὶ ᾿“πολλοδώρου καὶ ᾿ἀμμωνίου καὶ ᾿Δντιφάνους, ἔτι 

δὲ Γοργίου τοῦ ᾿4ϑηναίου, πάντων τούτων συγγεγθα- 

φότων περὶ τῶν ᾿Δϑήνησι ᾿Εταιρίδων. ὦ τῆς καλῆς 

ὅου πολυμαϑίας. ὡς κατ᾽ οὐδὲν ἐμιμήσω Θεόμανδρον 
τὸν Κυρηναῖον, ὅν φησι Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ 

Εὐδαιμονίας (ἔι. 80) περιιόντα ἐπαγγέλλεσϑαι διδάσκειν 

εὐτυχίαν, ἐρωτοδιδάσκαλε" οὐδὲν ἄρα διαφέρεις Ζμάσιος 
τοῦ Ἠλείου, ὃν Θεόφραστος ἐν τῷ ᾿Ερωτικῷ (ἔν. 108) 

περὶ τοὺς ἔρωτας δεινὸν γεγονέναι λέγει. οὐκ ἂν 
ἁμάρτοι δέ τίς δε καὶ πορνογράφον καλῶν. ὡς ᾽Ζ4ρι- 
στείδην καὶ Παυσίαν ἔτι τὲ Νικοφάνη τοὺς ξωγρά- 

φους. μνημονεύει δὲ αὐτῶν ὡς ταῦτα καλῶς γραφόν- 

τῶν Πολέμων ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Σικυῶνι Πινάχων 

(ἔν. 16 Ρυ). ὦ τῆς καλῆς πολυμαϑίας., ἄνδρες φίλοι, τῆς 

τοῦ γραμματικοῦ τοῦδε, ὃς οὐδ᾽ ἐγκαλύπτεται. ἀλλ᾽ 
ἀναφανδὸν τὰ Εὐβούλου αἰεὶ ἐκ Κερκώπων λέγει 

(1 182 Κ)' 

Κόρινϑον ἦλϑον. ἡδέως ἐνταῦϑά πως 
λάχανόν τι τρώγων κιμον διεφϑάρην" 

κἀνταῦϑα κατελήρησα τὴν ἑἐξωμίδα. 

καλός γε ὃ τῶν Κορινϑίων σοφιστής. ὁ τοῖς μαϑηταῖς 

διηγούμενος ὅτι Ὥκιμον ἑταίρας ὄνομα... καὶ ἄλλα δὲ 

πολλά, ὦναιδές,. δράματα ἀπὸ ἑταιρῶν ἔσχε τὰς ἐπι- 

γραφάς, Θάλαττα Διοκλέους. Φερεκράτους Κοριαννώ, 

Εὐνίκου ἢ Φιλυλλίου "άντεια, Μενάνδρου δὲ Θαὶς καὶ 
Φάνιον, ᾿4λέξιδος Ὀπώρα, Εὐβούλου Κλεψύδρα. οὕτω 

δ᾽ ἐκλήϑη αὕτη ἡ ἑταίρα, ἐπειδὴ πρὸς κλεψύδραν συνου- 

6 διδάξειν Ἐὶ 11 Παυσανίαν Ἀ ΕΠ: οοτΥν. 51 18 ἴοτῦ. 
ἐγκαλυπτόμενος 21 ἴοτύ. καλῶς γε, 46 ΜΥΥΝΙ ἀραᾶ Οουπ-, 
[μ1ο8. Ῥυθ]οω ἀθοϊαταδύϊοπθ νἱᾶθ ἰηΐγω Ρ. ὅ18 ὁ 22. ϊδίαμι 
πού. Κα 28 ἕτέρων Α: ὁοΥΥ. Μὰ 
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γίαξεν ἕως κενωϑῇ. ὡς ᾿ἀσκληπιάδης εἴρηκεν ὃ τοῦ 

Δρείου ἐν τῷ περὶ Δημητρίου τοῦ Φαληρέως συγγράμ- 
"ατι (Β ΗΘ ΠῚ 800), τὸ κύριον αὐτῆς ὄνομα φάσκων 

ναι Μητίχην. 
22. ἐστὶν δ᾽ ἑταίρα. 

ὃς ᾿ἀντιφάνης φησὶν ἐν ᾿Δγροίκῳ (1 18 Κ). 

τῷ τρέφοντι συμφορά" 

εὐφραίνεται γὰρ κακὸν ἔχων οἴκοι μέγα. 

ἡόπερ καὶ ϑρηνῶν τις αὑτὸν παράγεται ὑπὸ Τιμο- 

λέους ἐν Νεαίρᾳ (ὑ. 402)" 

ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ ὁ δυστυχὴς 
Φρύνης ἐρασϑείς, ἡνίκ᾽ ἔτι τὴν κάππαριν 
συνέλεγεν οὔπω τ᾽ εἶχεν ὅσαπερ νῦν ἔχει. 
πάμπολλ᾽ ἀναλίσκων ἐφ᾽ ἕκάστῳ τῆς ϑύρας 

6 ἀπεκλειόμην. 

αὺ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δ᾽ Ὀρεσταυτοκλείδης (ὃ) 
"ὠτὸς Τιμοκλῆς φησι (Ὁ. 462)" 

περὶ δὲ τὸν πανάϑλιον 
εὕδουσι γρᾶες, Νάννιον, Πλαγγών., Δύκα, 

Γνάϑαινα, Φρύνη. Πυϑιονίκη, Μυρρίνη, 

Χρυσίς, Κοναλίς, Ἱερόκλεια, “οπάδιον. 

Ὁύτων τῶν ἑταιρῶν καὶ Γάμφις μνημονεύει ἐν Κου- 
γίδι λέγων (Ὁ. 243)" 

τυφλὸς ὃ Πλοῦτος εἶναί μοι δοκεῖ, 

ὅστις γε παρὰ ταύτην μὲν οὐκ εἰσέρχεται, 
παρὰ δὲ Σινώπῃ καὶ “ύκᾳ καὶ Ναννίῳ 
ἑτέραις τε τοιαύταισι παγίσι τοῦ βίου 

ὅ ἔνδον κάϑητ᾽ ἀπόπληκτος οὐδ᾽ ἐξέρχεται. 

1 χενωϑείη Μοῖπα 16 ὁ δά, ὅομν 21 Κοβαλίς Μρίῃ, 
ζονισαλίς Καὶ 21 ἑταίραις ΔῈ: οοὐΥ. Μαϑ 
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δ6829. ΄ἅλεξις δ᾽ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι ἸΙσοστά- 
σιον τὴν ἑταιρικὴν παρασκευὴν καὶ τὰς δι᾽ ἐπιτεχνήσεως 

κομμώσεις τῶν ἑταιρῶν οὕτως ἐχτίϑεται (1Ὁ. 829)" 

πρῶτα μὲν γὰρ πρὸς τὸ χέρδος καὶ τὸ συλᾶν τοὺς 

πέλας 

πάντα τἄλλ᾽ αὐταῖς πάρεργα γίνεται, ῥάπτουσι δὲ 

πᾶσιν ἐπιβουλάς. ἐπειδὰν δ᾽ εὐπορήσωσίν ποτε, 

ἀνέλαβον καινὰς ἑταίρας, πρωτοπείρους τῆς τέχνης" 

ὅ εὐθὺς ἀναπλάττουσι ταύτας. ὥστε μήτε τοὺς τρόπους 

μήτε τὰς ὄψεις ὁμοίας διατελεῖν οὔσας ἔτι. ᾿ 

Ὁ τυγχάνει μικρά τις οὖσα' φελλὸς ἐν ταῖς βαυχίσιν. 

ἐγκεκάττυται. μακρά τις᾽ διάβαϑρον λεπτὸν φορεῖ ἢ 

τήν τε κεφαλὴν ἐπὶ τὸν ὦμον καταβαλοῦσ᾽ ἐξέρχεται 

τοτοῦτο τοῦ μήκους ἀφεῖλεν. οὐκ ἔχει τις ἰσχία" 

ὑπενέδυσ᾽ ἐρραμέν᾽ αὐτήν, ὥστε τὴν εὐπυγίαν 

ἀναβοᾶν τοὺς εἰσιδόντας. κοιλίαν (ἁδρὰνν ἔχει" 

στηϑί᾽ ἔστ᾽ αὐταῖσι τούτων ὧν ἔχουσ᾽ οἵ κωμικοί" 

ὀρϑὰ προσϑεῖσαι τοιαῦτα τοὔχλυτον τῆς κοιλίας 

ὁ 1ὅ ὡσπερεὶ κοντοῖσι τούτοις εἰς τὸ πρόδσϑ᾽ ἀπήγαγον. 

τὰς ὀφρῦς πυρρὰς ἔχει τις᾽ ξωγραφοῦσιν ἀσβόλῳ. 

συμβέβηκ᾽ εἶναι μέλαιναν" κατέπλασεν ψιμυϑίῳ. 

λευκόχρως λίαν τίς ἐστιν᾽ παιδέρωτ᾽ ἐντρίβεται. 
καλὸν ἔχει τοῦ σώματός τι τοῦτο γυμνὸν δείκνυτα 

90 εὐφυεῖς ὀδόντας ἔσχεν᾽ ἐξ ἀνάγκης δεῖ γελᾶν. 

4 πρῶτον Α: οοΥΥ. ΟἸοια. ΑἹ. ρϑϑᾶ. 8, 2, 8 8 κενὰς 
(μούαϊο τη 0): οοὐγν. ΜΒ 16 τοὺς ἰδόντας Α Ε,, εἰσιόντο 
ΟἸθια: οοτγ. Κ΄ υἹθυτρ' ἁδρὰν δἀᾶ. ΟἸδτα 11 τιτϑιί ΟἸ]ε 
18 τοὔκλυτον Κ: γοῦν αὐτῶν Α οὐυτοντυνδυτον ΟἸοΙηοη 5 ΠῸ 
τοὔνδυτον ΥΠῸ 19 ὡσπερεὶ κοντοῖσιν εἰς τοὔπισϑε τοῖσ 
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ἵνα ϑεωρῶσ᾽ οἱ παρόντες τὸ στόμ᾽ ὡς κομψὸν φορεῖ. 
μ᾿ ςι Α ’, “-- "»" ᾿Ὶ Ὁ , 

ἂν δὲ μὴ χαίρῃ γελῶσα, διατελεῖ τὴν ἡμέραν ἃ 

ἔνδον, ὥσπερ τοῖς μαγείροις ἃ παράκειϑ'᾽ ἑκάστοτε, 

ἡνίκ᾽ ἂν πωλῶσιν αἰγῶν κρανία, ξυλήφιον 
΄ Ε Χ 3 λ 3 » ΄, 

ὅ μυρρίνης ἔχουσα λεπτὸν ὀρϑὸν ἐν τοῖς χείλεσιν" 

ὥστε τῷ χρόνῳ σέσηρεν, ἄν τε βούλητ᾽ ἄν τε μή. 
[ὄψεις διὰ τούτων σκχευοποιοῦσι τῶν τεχνῶν.] 

94. διὸ συμβουλεύω σοι. ᾿Θετταλὲ ποικιλόδιφρε.᾽ τὰς 
2} - Ψ' Ὰ "} Ἄ Ἁ ον ΄ 

πὶ τῶν οἰκημάτων ἀσπάζεσϑαι καὶ μὴ καταναλίσκειν 
εἰς οὐδὲν δέον τὰ τῶν υἱῶν κέρματα. ὄντως γὰρ ἄριστα ε 

ὡλὸς οἰφεῖς (ὈΙοροηίαη. 2, 2), τοῦ κρηπιδοποιοῦ πατρός 

ρου πολλά δε σωφρονίσαντος καὶ διδάξαντος δκύτη 

βλέπειν. ἢ οὐκ οἶδας κατὰ τὴν Εὐβούλου Παννυχίδα 

(Ἰ 198 Κ) τὰς φιλῳδοὺς κερμάτων παλευτρίας, πώλους 

Κύπριδος ἐξησκημένας᾽. 
γυμνὰς ἐφεξῆς ἐπὶ κέρως τεταγμένας, 

ἐν λεπτοπήνοις ὕφεσιν ἑστώσας. οἵας 

ιδανὸς ἁγνοῖς ὕδασι κηπεύει, κόρας" Ἢρ ὃ κ ὑγ » δ σ 7 ἿΆ ΄ρ 

παρ᾽ ὧν βεβαίως ἀσφαλῶς τ᾽ ἐξεστί σοι 
5 μικροῦ πρίασϑαι κέρματος τὴν ἡδονήν. Ρ 

καὶ ἐν Ναννίῳ, (εἶδ Εὐβούλου τὸ δρᾶμα καὶ μὴ Φι- 
λίππου, φησίν (10. 181)" 

1 ϑεωρῶσιν ΟἼοτα: ϑεωροῖεν Α Εἰ 2 διατελουσ Α διὰ τέ- 
λους ἘΠ: ΟΟΥΥ. ΟἸθα 6 σέσηρεν (Ἴθι: σεσηρέναι ΑΕ βού- 

ἴωνται Α βοῦ Ἐ (αἀάϊξο οομαρθπᾶϊο ααο οὖ βούλεται οὐ βού- 
ἴηται οὖ βούλονται οὖ βούλωνται οχρτυίϊταϊ τ), βούλετ᾽ (ΟἸθτὰ 
1 46]. Ὁ1, οτω. Ο]θα 8. Ῥγίμίδβ νϑυρα, οἴ, ῬΟ]]. 7,112 12 σου 
Ὀοῦτ: οὐ ἃ 14 τὰς φειδωλοὺς ΑΕ: οοττ. ΠοΡΥ, ἢ τὰς φιλῳ- 
δοὺς κερμ. παῖ. οὐκ οἶσϑα, πώλους κτλ ΟΟὉ 16 ἐπικαιρως 
Α ἐπικαίρους ἘΠ: οοττ. Μαβ 11 λεπτονήτοις ΔΑ: ΟΟΥΥ. Εἰ (ἿΪ 
νήτοις ΒΌΡΘΥΒΟΥ) ὕμεσιν ἘΠ: ΟΟΥΥ. ῬΟΥΒ 19 παρὼν Α: 
501Υ, Εἰ 21 νανίωι Α εἶ ααἃ, ογαθ8 21. 22 φιλιππέίδου 
ἃ: σουτ, Νοίῃ 
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ὅστις λέχη γὰρ σχότια νυμφεύει λάϑρα. 

πῶς οὐχὶ πάντων ἐστὶν ἀϑλιώτατος:; 

ἐξὸν ϑεωρήσαντι πρὸς τὸν ἥλιον 

γυμνὰς ἐφεξῆς ἐπὶ κέρως τεταγμένας. 
ὅ ἐν λεπτοπήνοις ὕφεσιν ἑστώσας. οἵας 

Ἠριδανὸς ἁγνοῖς ὕδασι χκηπεύει κόρας. 

μικροῦ πρίασϑαι κέρματος τὴν ἡδονήν. 

869 καὶ μὴ λαϑραίαν Κύπριν. αἰσχίστην νόσων 
πασῶν. διώκειν. ὕβρεος οὐ πόϑου χάριν. 

10 Ελλάδος ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου στένω (Ευτ.1ρ}.Α.5τ0) 

ἣ Κυδίαν ναύαρχον ἐξεπέμψατο. 

ἐπιτιμᾷ δὲ καὶ Ξέναρχος ἐν Πεντάϑλῳ τοῖς παρὰ 

πλησίως σοι βιοῦσιν καὶ ἐσπουδακόσι περὶ τὰς μεγα 
λομίσϑους ἑταίρας καὶ τὰς ἐλευϑέρας τῶν γυναικῶ 

ταυτὶ λέγων (Ὁ. 468)" 

ο΄ δεινά, δεινὰ κοὐκ ἀναδχετὰ 

ἐν τῇ πόλει πράττουσιν οἱ νεώτεροι. 

Ὀ ὕπου γὰρ οὐσῶν μειράκων μάλ᾽ εὐπρεπῶν 

ἐπὶ τοῖσι πορνείοισιν. ὃς ἔξεσϑ᾽ ὁρᾶν 

ὅ εἰληϑερούσας. στέρν᾽ ἀπημφιεσμένας. 

γυμνὰς ἐφεξῆς τ᾽ ἐπὶ κέρως τεταγμένας" 

ὧν ἔστιν ἐκλεξάμενον ἧ τις ἥδεται. 
λεπτῇ. παχείᾳ. στρογγύλῃ. μακρᾷ. ῥικνῇ. 

νέᾳ, παλαιᾷ, μεσοκόπῳ, πεπαιτέρα" 
10 μὴ κλίμακα στησάμενον εἰσβῆναι λάϑρα 

4 ἐπικαιρως Α. οἵ 0.6 ὅ ὑμέσιν Α, οἵ 0.6 8 νόσω 
δ5: ὕσθων α 9 ὕβρεως Α: οοΥτ. Μὰδ᾽ 110 στένω ΕῸΓ: πξρ 
στένω αὶ 11] ηκλυδια Α: οοΥΥ. Μὰ58 20 στερμνατ᾽ ἠμφιεσμὲ 
νας Α: οοΥν. ΤΥ 21 τ᾽ ἐφεξῆς ΤΟῸΡ ἐπικαιρῶς 
ἐπικαίρους Ἐὶ, οὗ, ». 6868 ὁ εἰ ὥὼ5. ἡτισ Α: οοὐῦ. Βα 36 .μ 
και μακαιτησάμενον Α: μὴ κλίμακα Μαβ, στησάμενον Μοῖῃ 
λάϑρᾳ εἰσδῦναι Ἐ 
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μηδὲ δι᾿ ὀπῆς κάτωϑεν εἰσδῦναι στέγης 
μηδ᾽ ἐν ἀχύροισιν εἰσενεχϑῆναι τέχνῃ. 

αὐταὶ βιάξονται γὰρ εἰσέλκουσί τε 
τοὺς μὲν γέροντας ὄντας ἐπικαλούμεναι 

165 πατρίδια. τοὺς δ᾽ ἀπφάρια, τοὺς νεωτέρους. 

χαὶ τῶνδ᾽ ἑχάστην ἔστιν ἀδεῶς. εὐτελῶς. 

μεϑ᾽ ἡμέραν, πρὸς ἑσπέραν. πάντας τρόπους" 
ἃς δ᾽ οὔτ᾽ ἰδεῖν ἔστ᾽. οὔϑ᾽ ὁρῶντ᾽ ἰδεῖν σαφῶς. 
αἰεὶ δὲ τετρεμαίνοντα καὶ φοβούμενον ... 

20 [δεδιότα. ἐν τῇ χειρὶ τὴν ψυχὴν ἔχοντα) 

ἃς πῶς ποτ᾽. ὦ δέσποινα ποντία Κύπρι (Ευτ.Η]ργ.418), 

βινεῖν δύνανται. τῶν ΖΙρακοντείων νόμων 

ὁπόταν ἀναμνησϑῶσι προσκινούμενοι: 

26. χαὶ Φιλήμων δὲ ἐν ᾿Ζ“δελφοῖς προσιστορῶν ὅτι 

Ἰπρῶτος Σόλων διὰ τὴν τῶν νέων ἀχμὴν ἔστησεν ἐπὶ 
᾿οἰχημάτων γύναια πριάμενος. καϑὰ καὶ Νίκανδρος ὃ 

Κολοφώνιος ἵστορεῖ ἐν τρίτῳ Κολοφωνιακῶν (ἔτ.9.10 508) 

᾿φάσχων αὐτὸν χαὶ πανδήμου ᾿“φροδίτης ἵερὸν πρῶτον 

᾿ἰδρύσασϑαι ἀφ’ ὧν ἠργυρίσαντο αἵ προστᾶσαιν τῶν 
2 οἰκημάτων. ἀλλ᾽ ὅ γε Φιλήμων οὕτως φησί (1 419 Κ)" 

σὺ δ᾽ εἰς ἅπαντας εὗρες ἀνθρώπους, Σόλων" 

σὲ γὰρ λέγουσιν τοῦτ᾽ ἰδεῖν πρῶτον, μόνον 
δημοτικόν, ὦ Ζεῦ, πρᾶγμα καὶ σωτήριον. 
(καί μοι λέγειν τοῦτ᾽ ἐστὶν ἁρμοστόν., Σόλων) 

ὅ μεστὴν ὁρῶντα τὴν πόλιν νεωτέρων 

1 ἐκδῦναι Α ἘΠ: οοΥγ. Ὁ ΟΡΥ 8 αὗται ΑἸ: οοΥγ. ΠΟΡΓΥ 
ὃ ἔχαστον Α: οοττ. Πα]6ο 7. ὃ τροπουσας δουτ Α: αἰδϑῦ. Μαβ 
3 γοϊαῦ ἃς οὐδ᾽ ἰδεῖν ἔστ᾽, οὐχ ὅτι βινεῖν ἀσφαλῶς 9 τετρα- 
νένον τε καὶ Α: οοσυ. Μὰ8 πίδίυχη ποῦ. Κοὺκς 10 ρ]οββδχῃ 
16], Κα 14 ἐν δελφοῖς Α: οοτΥ. (85 προιστορῶν ΜοΙη 
16 τῶν νέων ἀνάγκην Καὶ 11 ἐν ς΄ Ἡδίροου. 5. Πάνδημος 
22 μόνον Κ: νόμον Α 24 κἀμοὶ Μοΐη 2 ὁρῶντι Α: οοΥγ. Οτοῦ 

-΄ 
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τούτους τ᾽ ἔχοντας τὴν ἀναγχαίαν φύσιν 

ἁμαρτάνοντάς τ᾽ εἰς ὃ μὴ προσῆκον ἦν, 
στῆσαι πριάμενόν τοι γυναῖχας κατὰ τόπους 

κοινὰς ἅπασι καὶ κατεσκευασμένας. 

10 ἑστᾶσι γυμναί, μὴ ᾿ξαπατηϑῆῇς" πάνϑ᾽ ὅρα. 
Ρ οὐκ εὖ σεαυτοῦ τυγχάνεις ἔχων... .... 

. ἔχεις πῶως᾽ ἡ ϑύρα ᾿στ᾽ ἀνεωῳγμένη. 

εἷς ὀβολός" εἰσπήδησον' οὐκ ἔστ᾽ οὐδὲ εἷς 

ἀκκισμὸς οὐδὲ λῆρος, οὐδ᾽ ὑφήρπασεν" 
15 ἀλλ᾽ εὐϑὺς ὡς βούλει σὺ χὼν βούλει τρόπον. 

ἐξῆλϑες" οἰμώξειν λέγ᾽, ἀλλοτρία ᾿ στί δοι. 

καὶ ᾿Δσπασία δὲ ἡ Σωκρατικὴ ἐνεπορεύετο πλήϑη καλῶν 

γυναικῶν. καὶ ἐπλήϑυνεν ἀπὸ τῶν ταύτης ἑταιρίδων 

ἡ Ἑλλάς, ὡς καὶ ὃ χαρίεις '“ριστοφάνης παρασημαί- 
δτόνεται. λέγων ἱτὸν Πελοποννησιακὸν πόλεμον] ὅτι Πε-᾿ 

ρικλῆς διὰ τὸν ᾿ἀσπασίας ἔρωτα καὶ τὰς ἁρπασϑείσας 

ἀπ᾽ αὐτῆς ϑεραπαίνας ὑπὸ Μεγαρέων ἀνερρίπισεν τὸ 

δεινόν (ΔοΉ. 594)" 

πόρνην δὲ Σιμαίϑαν ἰόντες Μεγάραδε 
590 νεανίαι κλέπτουσι μεϑυσοκότταβοι" 

κἄἂϑ’ οἵ Μεγαρῆς ὀδύναις πεφυσιγγωμένοι 

ἀντεξέκλεψαν ᾿Ασπασίας πόρνας δύο" 

κἀκεῖϑεν ἁρχὴ τοῦ πολέμου κατερράγη 

» Ἕλλησι πᾶσιν ἐκ τριῶν λαικαστριῶν. 
20. τῶν οὖν μεγαλομίσϑων ἑταιρῶν ἀποτρέπω δ6δξ, 

γραμματικώτατξε, διότι 

1 τούτους δ᾽ Καὶ 8 τότε (ργο τοι) Μαείη, [ονύ. στῆσαι {σε 
πριάμενον γυναῖκας 1 ἡ ϑύρα ἔσται Α: οοΥγ. Βοη] 9. ὑφήο- 
πασὲν βαθρθούυθσῃαη 10 σὺ χὼν Βρηΐ]: συχνὸν α 11 'στί τού: 

; τι ἃ 18 τῶν ἀπὸ ταύτης ϑοῃν 15 ᾿ἱποῖαβα 46]. Μοὶπ 
11 ἀνερρίπησεν Α: οοτῖ. Νίαβ, ροβὺ μοῦ 1ἔθγατα ὑπὸ Πεγαρέων Ὁ 

᾿ 28 ἀρχὴ Α 
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τὰς μὲν ἄλλας ἔστιν αὐλούσας ἰδεῖν 

αὐλητρίδας πάσας ᾿Απόλλωνος νόμον. 

πΠιτ..  -ὕὡᾧς Ζιὸς νόμον" 

αὗται δὲ μόνον αὐλοῦσιν Ἱέρακος νόμον. 
Επικράτης φησὶν ἐν ᾿Αἀντιλαίδι (1282 Κ), ἐν ᾧ δράματι 

αὐ περὶ τῆς πολυϑρυλήτου “αίδος τάδε λέγει (0.) " 
αὕτη δὲ Δαὶς ἀργός ἐστι καὶ πότις. 

τὸ χαϑ᾽ ἡμέραν ὁρῶσα πίνειν κἀσϑίειν 
μόνον, πεπονθέναι δὲ ταὐτά μοι δοκεῖ 
τοῖς ἀετοῖς" οὗτοι γὰρ ὅταν ὦσιν νέοι 

5 ἐκ τῶν ὀρῶν πρόβατ᾽ ἐσϑίουσι καὶ λαγὼς 
μετέωρ᾽ ἀναρπάζοντες ὑπὸ τῆς ἰσχύος" 
ὅταν δὲ γηράσκωσιν ἤδη. τότε {(ϑεῶν» 

ἐπὶ τοὺς νεὼς ἵζουσι πεινῶντες κακῶς" 

χἄπειτα τοῦτ᾽ εἶναι νομίξεται τέρας. 
10 χαὶ Δαὶς (οὖν ὀρϑῶς νομίξοιτ᾽ ἂν τέρας. 

αὕτη γὰρ ὁπότ᾽ ἦν μὲν» νεοττὸς καὶ νέα. 
ὑπὸ τῶν στατήρων ἦν ἀπηγριωμένη, 
εἶδες δ᾽ ἂν αὐτῆς Φαρνάβαζον ϑᾶττον ἄν' 

ἐπεὶ δὲ δολιχὸν τοῖς ἔτεσιν ἤδη τρέχει 

16 τὰς ἁρμονίας τὲ διαχαλᾷ τοῦ σώματος, 

ἰδεῖν μὲν αὐτὴν ῥᾷόν ἐστιν ἢ πτύσαι" 

ἐξέρχεταί τε πανταχόσ᾽ ἤδη πιομένη, 
δέχεταν ὃὲ καὶ στατῆρα καὶ τριώβολον, 
προσίεται δὲ καὶ γέροντα καὶ νέον" 

20 οὕτω δὲ τυϑασὸς γέγονεν ὥστ᾽, ὦ φίλτατε, 

τἀργύριον ἔκ τῆς χειρὸς ἤδη λαμβάνει. 

8 (Ἑρμοῦ νόμον, Πανὸς νόμον» ΒΌΡΡΙ. Οονοῦ 7 αὐτὴ δοῖ τ 
9 ταῦτά μοι Δ: οοτγ. ἢ 12 ἀναρπάσαντες ἃ ὑπὸ Ρογ8: ἀπὸ ΔῈ 
18 ΒΌΡΡ]. ΜΙοῖη 106 οὖν δ(ά. Καὶ 6 γοΥῦϑὰ ᾿πβϑαῦθηῦ 17 αὕτη γὰρ 
οὖν ὁπότ᾽ ἦν νεοττὸς ΑῈΠ: οοΥἹ. ῬΟΙΒ 22 ἢ Ηοῖτ: καὶ ΑἙ 
28 πιομένη οοτγαρίυτα 20 φίλταται Α: οοΥγ. Ἐὶ 

ΑΤΗΕΝΑΕσΒ ΤΠ. 17 
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μνημονεύει δὲ τῆς “αίδος καὶ ᾿ἀναξανδρίδης ἐν Γε- 
ροντομανίᾳ καὶ ἄλλας ἑταίρας αὐτῇ συγκαταλέγει διὰ 
τούτων (Ὁ. 188)" 

8. τὴν ἐκ Κορίνϑου Δαίδ᾽ οἶσϑα; Β. πῶς γὰρ οὔ: 
τὴν ἡμετέρειόν (γ). 4. ἦν ἐκείνῃ τις φίλη 

“Ἄντεια. Β. καὶ τοῦϑ᾽ ἡμέτερον ἦν παίγνιον. 

«4. νὴ τὸν 4, ἤνϑει τότε “αγίσκ᾽. ἤνϑει τότε 

δ καὶ Θεολύτη μάλ᾽ εὐπρόσωπος καὶ καλή, 

ὑπέφαιν᾽ ἐσομένη δ᾽  Ὥχιμον λαμπρὰ πάνυ. 
21. ταῦτά δοι παραινεῖν ἔχω, ἑταῖρε Μυρτίλε. καὶ - 

κατὰ τὴν Φιλεταίρου Κυνηγέδα (Ὁ. 232) 

ξ παῦσαι γέρων ὧν τοὺς τρόπους. οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι 

οὔκ ἐστιν ἥδιστον ἀποθανεῖν βινοῦνϑ'᾽ ἅμα. 

ὥσπερ λέγουσιν ἀποθανεῖν Φορμίσιον. 
ἢ ἥδιστόν ἐστί δοι. ὡς ἐν Μαραϑωνίοις φησὶ Τιμο- 

κλῆς (Ὁ. 461). 

ὅσον τὸ μεταξὺ μετὰ κορίσκης ἢ μετὰ 

χαμαιτύπης τὴν νύκτα κοιμᾶσϑαι. βαβαί. 

ἡ στιφρότης, τὸ χρῶμα, πνεῦμα, δαίμονες. 

τὸ μὴ σφόδρ᾽ εἶναι πάνϑ᾽ ἕτοιμα, δεῖν δέ τι 

ὅ11 ὅ ἀγωνιᾶσαι καὶ ῥαπισϑῆναί τε καὶ 

πληγὰς λαβεῖν ἁπαλαῖσι χερσίν" ἡδύ γε 

νὴ τὸν 4ία τὸν μέγιστον." 

ἔτι πολλὰ τοῦ Κυνούλκου ϑέλοντος λέγειν καὶ τοῦ 

“Μάγνου ἐπιραπίσαι βουληϑέντος αὐτὸν εἰς τιμὴν τοῦ 

ὅ ἡμετέρειον ΑὌΥΘΒΟΙ : ἡμέριον γ᾽ δαα. Καὶ φίλη 
Να5: φιαλὴ Α 1 λαγίσκη" ἦν δὲ τότε ἃ: οοὐγν. Καὶ 9. λαμ- 
πρὸν Α: οοΥΥ. ΘΟΌΥ 18 ἥδιστόν ἐστιν ἀποϑανεῖν (ἀδ]οῦο οὖκχ᾽ 
Τοῦρ, αὰδ8 5ἷπθ ἀσθϊο Ῥμι]θύαθυϊ νερὸ Γπϑγαμπῦ, 584 Οὐπαϊοα 
μᾶθὸ δὰ βᾶδῃῃ τηθηΐθιη τηυίαν!ῦ 11 ὅσον ἴδο: ϑεὸν 
19 οογγαρίθθ, ὁ χρώς ὙΥΊ]αη,, τὸ πνεῦμα Μεθ 21 τεῖδο: γὲ 
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Μυρτίλου. φϑάσας ὁ Μυρτίλος (διήχϑρευεν γὰρ τῷ 

Σύρῳ) ἔφη: 
“οὐχ ὧδ᾽ ἐμόγησαν 

ἐλπίδες ὥστ᾽ ἐχϑρῶν συμμαχίαν καλέσαι. 

φησὶν ὁ Καλλίμαχος ((-. 184 5.8). οὐ γὰρ αὐτάρκεις 
ἡμεῖς ἀψνύνασϑαι. ὦ Κύνουλκε; 

ὡς σκαιὸς εἶ κἄγροικος αἰσχροεπῶν᾽ ἔα. 
ἐπαρίστερ᾽ ἐν τῷ στόματι τὴν γλῶσσαν φορεῖς, 

᾿χατὰὼ τὴν ᾿Εφίππου Φιλύραν (1 268 Κ). δοκεῖς γάρ μοι 
᾿ ἐκείνων εἷς εἶναι 

οὺς ἐδίδαξαν ἀριστερὰ γράμματα Μοῦσαι. 

ὥς τις ἔφη τῶν παρῳ δῶν (ἴῃς. ἔν. 4 Βι). 28. ἐγὼ γάρ, 

ὦ ἄνδρες σύσσιτοι, οὐ κατὰ τὰς Μεταγένους Δὔρας 

ἢ τὸν ᾽ἀρισταγόρου Μαμμάκυϑον (( τοῦ Κ) 
ὑμῖν ὀρχηστρίδας εἶπον ἑταίρας 

ὡραίας πρότερον, νῦν δ᾽ οὐχ ὑμῖν ἀγορεύω 
ἄρτι χνοαξζούσας αὐλητρίδας, αἵ τὲ τάχιστα 

ἀνδρῶν φορτηγῶν ὑπὸ γούνατα μισϑοῦ ἔλυσαν, 

ἀλλὰ περὶ τῶν Ὄντως ἑταιρῶν τὸν λόγον πεποίημαι, 

Στουτέστιν τῶν φιλίαν ἄδολον συντηρεῖν δυναμένων, 

ὃς ὁ Κύνουλκος τολμᾷ λοιδορεῖν, {τὰς μόνας τῶν 
ἄλλων γυναικῶν τῷ τῆς φιλίας ὀνόματι 'προσηγορευ- 

μένας [ἢ] ἀπὸ τῆς παρὰ τοῖς ᾿4ϑηναίοις καλουμένης 

Εταίρας ἱτῆς] ᾿φροδίτης. περὶ ἧς φησιν ὃ ᾿4ϑηναῖος 
λ'4πολλόδωρος ἐν τοῖς περὶ Θεῶν (61 431) οὕτως. 

“Ἑταίραν δὲ τὴν ᾿Δφροδίτην τὴν τοὺς ἑταίρους καὶ τὰς 
ταίρας συνάγουσαν' τοῦτο δ᾽ ἐστὶν φίλας. καλοῦσι 

4 Ἰοσρθ συμμαχίην 7. 8 ἔα, ἐπαρίστερ᾽ Ὀ1: εαπαριστερὰ Α 
(6 δ΄ αὖϑ' ΒεΙρΊ τϑοΐρ, 56 τυυΐωνῖς ΜΙγυθϊα8 δὰ βαδπι τηθηύθτα 
Ἢ τὰς δα, Κ, Ππῖπο οτηπΐθ, αβϑαὰθ δᾷ οαρὶ 5. ἤηθηὰ ΑΡΟ]]ΟΔΟΥΪ 
͵586. θοηΐ, Ὑγ1διη 28 ἢ 46]. Καὶ 24 τῆς 46]. Καὶ 20 ἔογύ. 

 Βταίραν δὲ ᾿ἀφροδίτην 

᾿ τ 

[φ 
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ἃ γοῦν καὶ αἵ ἐλεύϑεραι γυναῖκες ἔτι καὶ νῦν καὶ αἱ 

παρϑένοι τὰς συνήϑεις καὶ φίλας ἑταίρας. ὡς ἡ 

Σιαπφώ (ὦ. 11 Β᾿᾽ 

τάδε νῦν ἑταίραις 

ταῖς ἐμαῖσι τερπνὰ καλῶς ἀείσω. 

καὶ ἔτι (ἔν. 831)" 

“ατὼ καὶ Νιόβα μάλα μὲν φίλαι ἧσαν ἑταῖραι. 
καλοῦσι δὲ καὶ τὰς μισϑαρνούσας ἑταίρας καὶ τὸ ἐπὶ 
συνουσίαις μισϑαρνεῖν ἑἕταιρεῖν, οὐκ ἔτι πρὸς τὸ ἔτυμον 

ἀναφέροντες, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὐσχημονέστερον, καϑὸ δὴ 

καὶ Μένανδρος ἐν Παρακαταϑήκῃ ἀπὸ τῶν ἑταιρῶν 
τοὺς ἑταίρους διαστέλλων φησί (ΠΠ 110 Κ)" 

8 πεποιήκατ᾽ ἔργον οὐχ ἑταίρων γὰρ 
(... ἀλλ᾽ ἑταιρῶν» ταὐτὰ δ᾽ ὄντα γράμματα 
τὴν προσαγόρευσιν οὐ σφόδρ᾽ εὔσχημον ποιεῖ. 

29, περὶ δὲ τῶν ἑταιρῶν Ἔφιππος ἐν Ἐμπολῇ τάδε 
φησίν (1 264 Κ)" 

ἔπειτά γ᾽ εἰσίοντ᾽, ἐὰν λυπούμενος 

τύχῃ τις ὑμῶν, ἐκολάκευσεν ἡδέως" 
ἐφίλησεν οὐχὶ συμπιέσασα τὸ στόμα 

ὥσπερ πολέμιον, ἀλλὰ τοῖσι στρουϑίοις 

χανοῦσ᾽ ὁμοίως" ἧς ἐπαρεμυϑήσατο 
ἐποίησέ ϑ' ἱλαρὸν εὐθέως τ᾽ ἀφεῖλε πᾶν 
αὐτοῦ τὸ λυποῦν κἀπέδειξεν ἵλεων. 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν Καμπυλίωνι κοσμίαν ἑταίραν παρ- 

ἄγων φησίν (1 118)" 

ὅ ἐμαῖς Α: οοΥγ, 61 ]8ὺ 18 Παρμένων (ρτο γὰρ) Μοῖῃ 
14 μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἑταιρῶν 8000]. ΖΘᾷθ]1π8 ταυτὰ Α: οοῦν. ΟδΒ 
15 εὔσημον Ἀ: ΟΟΥΥ. ὅοῃ απ, οἷ ν. 16 16 Ἔφιππος Οδ5 001], 
ΨΙΠ Ρ. 868 6: εὔσχημος Α 19 ἡμῶν Ῥ. 868 19. 20 ἡδέως 
ἐφίλησεν ». 808: ἣ κατεφίλησεν Α 21 πολέμιος Ῥ. 808. 
25 χαυνοῦσα Δ: οοὐν, Μοίῃ, τοιϊασα οουγαρίδ, τσ. δα Ρ. 808. 
ῶ4 τὸ λοιπὸν Δ: ΟΟΥΥ. Ρ. 808 ᾿ 
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ὡς δ᾽ ἐδείπνει κοσμίως, 
οὐχ ὥσπερ ἄλλαι τῶν πράσων ποιούμεναι 

τολύπας ἔσαττον τὰς γνάϑους καὶ τῶν χρεῶν ' 

ἀπέβρυκον αἰσχρῶς. ἀλλ᾽ ἑκάστου μικρὸν ἂν δ᾽ 
5 ἀπεγεύεϑ᾽ ὥσπερ παρϑένος Μιλησία. 

᾿ἀντιφάνης Ὑδρίᾳ (Ὁ. 103) " 

οὗτος δ᾽ ὃν λέγω 
ἐν γειτόνων αὐτῷ κατοικούσης τινὸς 

ἰδὼν ἑταίρας εἰς ἔρωτ᾽ ἀφίκετο, 
ἀστῆς. ἐρήμου δ᾽ ἐπιτρόπου καὶ συγγενῶν, ἐν 

ἦϑός τι χρυσοῦν πρὸς ἀρετὴν κεχτημένης; ' 
ὄντως ἑταίρας. αἱ μὲν ἄλλαι τοὔνομα 
βλάπτουσι τοῖς τρόποις γὰρ ὄντως ὃν καλόν. 

᾿Δναξίλας Νεοττίδι (1 3269 Κ)᾽ Ὀ 

ἐὰν δέ τις μέτρια καὶ λέγουσα... ..... 
τοῖς δεομένοις τινων ὑπουργῇ πρὸς χάριν, 
ἐκ τῆς ἑταιρείας ἑταίρα τοὔνομα 
προσηγορεύϑη. καὶ σὺ νῦν οὐχ ὡς λέγεις 

ὅ πόρνης, ἑταίρας δ᾽ εἰς ἔρωτα τυγχάνεις 
ἐληλυϑώς" ἄρ᾽ ὡς ἀληϑῶς ἐστι γοῦν 

ἁπλῆ τις; Β. ἀστεία μὲν οὖν. νὴ τὸν 4έα. 
80. ὁ δὲ ὑμέτερος φιλοσοφομειρακίσκος τοιοῦτος οἷον 
Ἄλεξις ἢ ̓ ἀντιφάνης ἐν Ὕπνῳ παράγει (1 885 Κ)᾽ 

διὰ ταῦϑ' ὃ πόρνος οὗτος οὐδὲ τῶν πράσων 6 " 
ἑχάστοτ᾽ ἐπεδείπνει μεϑ᾽ ἡμῶν" τοῦτο δ᾽ ἦν, Ἵ 
ἵνα μή τι λυπήσειε τὸν ἐραστὴν φιλῶν. Ν 

Ἐφ᾿ 

σι 

4.ὃ ἂν ἀπεγεύεϑ'᾽ ῬΊογδοι: αναπέτευε Α 6 ὑδρα Α: 
ΟΟΥΥ. ΒΟῦ 8 ἐν ϑδαῦργρθ: ἐκ ἃ 12 ἃ μὲν ἄλλοι Α: 6ο1Υ. 
Μὰβ 16 μέτρια λέγουσι (οτα. καὶ) ἘΠ, ἔογτύ. ἐὰν δέ τις καὶ 
μέτρι᾽ ἔχουσα {(χρήματαν, οὖ 5ἰτα!]ο᾽ Μοίη 16 ἰοτῦ. τοῖς 
δεομένοις τι τῶνδ᾽ (γ61 τούτων) ὑπ. 17 ἑταιρίας Α ἘΠ: οουγ. 
Μεῖπ 20 γοίβὺβ τἱσ ἱπίθρου 80 ἐπιδειπνεῖ Α: ὁοοὐν, Βοΐῃθ 

πὰ σι. τ 

ὩΣ Ξ ἐρο Ξ 
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καλῶς δὲ περὶ τῶν τοιούτων Ἔφιππος ἐν Σαπφοῖ 
φησιν (Ὁ. 262)" 

ὅταν γὰρ ὧν νέος 
ἀλλότριον εἰσελθὼν ὄψον ἐσϑίειν μάϑῃ 
ἀσύμβολόν τε χεῖρα προσβάλῃ βορᾷ. 

διδόναι νόμιζ᾽ αὐτὸν σὺ τῆς νυχτὸς λόγον. 

τὰ αὐτὰ εἴρηκεν καὶ Αἰσχίνης ὃ δήτωρ ἐν τῷ κατὰ 

ἃ Τιμάρχου (16). 51. περὶ δὲ τῶν ἑταιρῶν καὶ Φιλέ- ὁ 
ταιρος ἐν Κυνηγίδι τάδε φησίν (10. 282)" 

οὐκ ἐτὸς “Ἑταίρας ἱερόν ἐστι πανταχοῦ. 
ἀλλ᾽ οὐχὶ γαμετῆς οὐδαμοῦ τῆς Ἑλλάδος. 

οἶδα δὲ καὶ ἑορτήν τιν᾽ Ἑταιρίδεια ἀγομένην ἐν Μα- 

γνησίᾳ οὐ διὰ τὰς ἑταίρας, ἀλλὰ δι’ ἑτέραν αἰτίαν, ἧς, 

μνημονεύει Ἡγήσανδρος ἐν Ὑπομνήμασι γράφων ὧδε 

(ἩΟῚΓ 418)" ἱτὴν τῶν “Εταιριδείων ἑορτὴν συντελοῦσι 

Μάγνητες. ἱστοροῦσι δὲ πρῶτον ᾿Ιάσονα τὸν “ἴσονος 

συναγαγόντα τοὺς ᾿Δργοναύτας “Ἑταιρείῳ 4ιὶ ϑῦσαι" 

4 καὶ τὴν ἑορτὴν Ἑταιρίδεια προσαγορεῦσαι. ϑύουσι 

δὲ καὶ οὗ Μακεδόνων βασιλεῖς τὰ “Εταιρίδεια. Πόρνης 

δὲ ᾿φφροδίτης ἵερόν ἐστι παρὰ. ᾿Αβυδηνοῖς. ὥς φησιῦ 
Πάμφιλος" κατεχομένης γὰρ τῆς πόλεως δουλείᾳ τοὺ 

φρουροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ ποτὲ ϑύσαντας, ὡς στορξ 

Νεάνϑης ἐν τοῖς Μυϑικοῖς (6 ΠῚ 9). χαὶ μεϑυ- 

σϑέντας ἑταίρας πλείονας προσλαβεῖν. ὧν μίαν κατα 

κοιμηϑέντας αὐτοὺς ἰδοῦσαν ἀνελομένην τὰς κλεῖς χαὶῦ 

4 ρστανιῦθι οογγαρίαβ, γνϑὶαὺ ἀλλότριον εἰσελϑών τις οἶκο 
διαλάθῃ γ6] ἀλλότριον οἶκον τὸν πατέρ᾽ εἰσελϑὼν λάϑῃ, ΟἹ 
Αδβοι. 1ἴπι. 15 ὅ ἀσύμβολος ΝᾶυοΚ [1Ὸ οὐκ ἐτὸς ἐτὸς ἃ 
οἵ, Ρ. ὅδϑ8ι 12 τιν᾽ Κ: τὴν ἃ οτ!.  ἑἙταιρέδια Εἰ 
ρίδων Α: οοτἵ. δ 8 18 ἑταιρείδια βαροτϑου. ᾿ Ὲ 28 χλεᾶν 
ἅὅης Α: οοτν. ΜΆΘΙ]οΥ 24 πλείους προσελάβοντο (πιαΐδ 
βύγαούίαγα) Εἰ 



ἽΠΣ 208 

τὸ τεῖχος ὑπερβᾶσαν ἀπαγγεῖλαι τοῖς ᾿Αβυδηνοῖς. τοὺς ἔ 

δ᾽ αὐτίκα μεϑ᾽ ὅπλων ἀφικομένους ἀνελεῖν μὲν τοὺς 
φύλακας, κρατήσαντας δὲ τῶν τειχῶν καὶ γενομένους 
ἐγκρατεῖς τῆς ἐλευϑερίας χαριστήρια τῇ πόρνῃ ἀποδι- 

δόντας ᾿ἀφροδίτης Πόρνης ναὸν ἴδούσασϑαι. ΄άλεξις 

δ᾽ ὁ Σάμιος ἐν δευτέρῳ Ὥρων Σαμιακῶν (ἨΘ ΙΥ͂ 299) 
τὴν ἐν Σάμῳ ᾿ἀφροδίτην, ἣν οἱ μὲν ἐν καλάμοις κα- 
λοῦσιν, οἱ δὲ ἐν ἕλει, ᾿Δττικαί, φησίν, ἑταῖραι ἴδού- 
ὅαντο αἵ συνακολουϑήσασανι Περικλεῖ ὅτε ἐπολιόρκει 

τὴν Σάμον, ἐργασάμεναι ἱκανῶς ἀπὸ τῆς ὥρας. Εὐάλ-ῦτϑ8 

κηῆς δ᾽ ἐν τοῖς ᾿Εφεσιακοῖς (ΗΘ 1Υ̓ 406) καὶ ἐν ᾿Εφέσῳ 

φησὶν ἱερὰ ἰδρῦσϑαι Ἑταίρᾳ ᾿ἀφροδίτῃ. Κλέαρχος 
δ᾽ ἐν πρώτῳ Ἐρωτικῶν (ΓΗΔ ΤΙ 814) ᾿ Γύγης, φησίν, 
ὁ Δυδῶν βασιλεὺς οὐ μόνον περὶ ζῶσαν τὴν ἐρωμένην 

περιβόητος γέγονεν, ἐγχειρίσας αὑτόν τε καὶ τὴν ἀρχὴν 

ἐχείνῃ πᾶσαν, ἀλλὰ καὶ τελευτησάσης συναγαγὼν τοὺς 

ἔχ τῆς χώρας Τυδοὺς πάντας ἔχωσε μὲν [“Ἔυδίας] τὸ 

νῦν ἔτι καλούμενον τῆς Ἑταίρας μνῆμα, εἰς ὕψος 

ἄρας... ὥστε περιοδεύοντος αὐτοῦ τὴν ἐντὸς τοῦ 

Τωώλου χώραν, οὗ ἂν ἐπιστραφεὶς τύχῃ, καϑορᾶν τὸ Ὁ 

μνῆμα καὶ πᾶσι τοῖς τὴν “υδίαν οἰχοῦσιν ἄποπτον 

εἶναι. 4ημοσϑένης δ᾽ ὃ ῥήτωρ ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας 

λόγῳ, εἰ γνήσιος, ὃν ᾿Δπολλόδωρος εἴρηκε, φησί (123)" 

τὰς μὲν ἑταίρας ἡδονῆς ἕνεκα ἔχομεν, τὰς δὲ παλλα- 

 χὰς τῆς καϑ’ ἡμέραν ϑεραπείας, τὰς δὲ γυναῖκας τοῦ 
παιδοποιεῖσθαι γνησίως καὶ τῶν ἔνδον φύλακα πιστὴν 

0 ὅρων Α: οοτῇ, ὅσηπ 12 ἱερὸν ὙΥΊ] γα 16 περισσό- 
τατος γέγονεν γ6] (τῇ σπουδῇ» περιβόητος γέγονεν Κα 11 δού- 
λους πάντας Μρίπ, οοπέτο, ΟἸΘΔγΟΠΪ ταθαΐθοη Μυδίας φ]οβδδτῃ 
(Δα τῆς χώρας) ἅ6]. Κ 19 Βἰαύατα ποῦ. Μοίπ, τοσοῦτον 800]. Καὶ 
περιοδεύων τε αὐτὸς ΗδΥτ 20 τύχοι Α: ΟΟΥΥ. Εἰ, 151 ῥγδθ- 
βίαν ἂν ἅ6]6 τα 2ὅ ϑεραπείας Τθτα: παλλακείας Α 



ἃ ΘΉΟΘῚ Ὶ 806) χαὶ Τίμαιος ἐν τῇ ἑβδόμῃ (Ὁ. 204). αἱ 

204 ΠΓ, 

ἔχειν. 82. καταλέξω δέ σοι, Κύνουλκε, Ἰωνικήν τινὰ 
ῥῆσιν ἐκτείνας κατὰ τὸν Αἰσχύλου... . περὶ ἑταιρῶν, 
ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς καλῆς Κορίνϑου. ἐπειδή μοι τὴν 

αὐτόϑι σοφιστείαν ὠνείδισας. νόμιμόν ἐστιν ἀρχαῖον 

ἐν Κορίνϑῳ. ὡς καὶ Χαμαιλέων ὃ Ἡρακλεώτης ἵστο- 

ρεῖ ἐν τῷ περὶ Πινδάρου (ἕν. 16 Κορρκο), ὅταν ἣ πόλις 
9... αἱ , σὰ ΦΆ ΄ ΓᾺ, 

εὔχηται περὶ μεγάλων τῇ ᾿Ζφροδίτῃ. συμπαραλαμβά- 

νεῦσϑαι πρὸς τὴν ἱκετείαν τὰς ἑταίρας ὡς πλείστας. καὶ. 
΄ ΄ -» - ᾿ δ . 

ταύτας προσεύχεσθαι τῇ ϑεῷ καὶ ὕστερον ἐπὶ τοῖς 

ἱεροῖς παρεῖναι. καὶ ὅτε δὴ ἐπὶ τὴν Ελλάδα τὴν στρα-" 

τείαν ἦγεν ὃ Πέρσης. ὡς χαὶ Θεόπομπος ἵστορεϊ 

Κορίνϑιαι ἑταῖραι εὔξαντο ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων 
σωτηρίας εἰς τὸν τῆς ᾿ἀφροδίτης ἐλϑοῦσαι νεών. διὸ 

χαὶ Σιμωνίδης ἀναϑέντων τῶν Κορινϑίων πίνακα τῇ 

ϑεῷ τὸν ἔτι καὶ νῦν διαμένοντα καὶ τὰς ἑταίρας ἰδία, 
γραψάντων τὰς τότε ποιησαμένας τὴν ἱχετείαν καὶ ὕστε: 

ρον παρούσας συνέϑηκε τόδε τὸ ἐπίγραμμα (1831 Β᾿᾽ 

αἵδ᾽ ὑπὲρ Ἑλλήνων τε καὶ εὐθυμάχων πολιητᾶν 
ἔσταϑεν εὔχεσϑαι Κύπριδι δαιμονίᾳ" 

οὐ γὰρ τοξοφόροισιν ἐμήσατο δῖ᾽ ᾿ἀφροδίέτα 
Πέρσαις Ἑλλάνων ἀκρόπολιν προδόμεν. 

καὶ οἵ ἰδιῶται δὲ κατεύχονται τῇ ϑεῷ τελεσϑέντων 
περὶ ὧν ἂν ποιῶνται τὴν δέησιν ἀπάξειν αὐτῇ καὶ τὰς 

ἑταίρας. 89. ὑπάρχοντος οὖν τοῦ τοιούτου νομίμου 

περὶ τὴν ϑεὸν Ξενοφῶν ὃ Κορίνϑιος ἐξιὼν εἰς Ὀλυμ 

πίαν ἐπὶ τὸν ἀγῶνα καὶ αὐτὸς ἀπάξειν ἑταίρας εὔξατι 

ἃ τὸν Αἰσχύλου {᾽4γαμέμνονα Μοίῃ 601]. ΑΘ568Ε. Αρ. 829, 91. 
8 τὰς οἱ. Εὶ 18 παρούσας 501]. ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς νοὶ ἐπὶ ταῦ 
ϑυσίαις, αὐαοᾶ ἔογίαββθ. δαδθπᾶσθη 19 πολινταν ἃ 20 ἄνϑε 
σαν ὩῸΠ τϑοΐθ ῬΥΘΡῸΥ δαμοσίᾳ ΤιοῦΘ.0Κ 21 τοξηφόροισιν ὁ 
94 οὐ 27 ἐπάξειν 0 Ὁ 
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ἢ ϑεῷ νικήσας. Πίνδαρός τε τὸ μὲν πρῶτον ἔγρα- ἢ 

ἐν εἰς αὐτὸν ἐγκώμιον. οὗ ἡ ἀρχή (Ο1]. 18) 'τρισολυμ- 
νονίκαν ἐπαινέων οἶκον, ὕστερον δὲ καὶ σκόλιον τὸ 
ταρὰ τὴν ϑυσίαν ἀσϑέν, ἐν ᾧ τὴν ἀρχὴν εὐθέως πε- 

τοίηται πρὸς τὰς ἑταίρας, αὗ παραγενομένου τοῦ Ξενο- 
ρῶντος καὶ ϑύοντος τῇ ᾿Αφροδίτῃ συνέϑυσαν. διόπερ 
φῆ (ἔ-. 122 Β᾿᾿ 

ὦ Κύπρου δέσποινα, τεὸν δεῦτ᾽ ἐς ἄλσος 

φορβάδων κορᾶν ἀγέλαν ἕκατόγγυιον Ξενοφῶν τελεαιςῦϊτά 

ἐπήγαγ᾽ εὐχωλαῖς ἰανϑείς. 
ὕρξατο δ᾽ οὕτως τοῦ μέλους" 
πολύξεναι νεάνιδες ἀμφίπολοι 

Πειϑοῦς ἐν ἀφνειῷ Κορίνϑῳ, 
αἵτε τὰς χλωρᾶς λιβάνου ξανϑὰ δάκρη 

᾿ ϑυμιᾶτε, πολλάκι ματέρ᾽ ᾿Ερώτων οὐράνιαι πτάμεναι 
νόημα ποττὰν ᾿Ζφροδίταν᾽ 
ὑμῖν ἄνωϑεν ἀπαγορίας ἔπορεν. 

ὦ παῖδες, ἐρατειναῖς (ἐνὶ εὐναῖς 

μαλϑακᾶς ὥρας ἀπὸ καρπὸν δρέπεσϑαι. 
σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ πᾶν καλόν. 

ξάμενος δ᾽ οὕτως ἑξῆς φησιν" 
ἀλλὰ ϑαυμάξω τί μὲ λεξοῦντι ᾿σϑμοῦ Ὀ 

9 πόραν οὖ ἑκατονγύιον Α.: ὁοΥΥ. (88 ξενοφῶν Μυϑ: 
γοφόων Α, ἀπᾶθ δ]10α αὐ]ὰ ἔα 1558. ΘοομΪοῖ85 τελείαις Δ: 

πα, ΒΟΘΟΚΗ 11 τοῦ τέλους Ἀ: οοτΥ. (δ5 12 πολυξειναν 
ΠΤ σΟΥγ, ΒΟΘΟΒ 414 διαιτε τασχειρας λιβάνου Α.: οοὐτ. ΤΙ- 
ἍΠπ 6 Ζομδγο Ρ. 1307 δάκρη ΒΟΥ 6011. ται. δηθοᾶ. 
{1121,1: δάκρυα αὶ 1 ϑυμιᾶτε Τιδταδηη 6 Ζοπδτα ]. 5: 

1 ἡμῖν ἃ πολλάκις ματέρας Δ: οοΥΥ. ΒΟΘΟΚΠ οὐρανία- 
ἰπτάμεναι Α: οοΥγ. Κ' 16 νοήματι Α: ὁοττ. θα 11 ἄνευϑ᾽ 
αγορίας Μοΐη εὐ ΒοΙρκ 18 ἐν δα, ΒοροΚῃ 19 μαλ- 
χώρας Α: ὁοΥΥ. ΒΟΘΟΚΉ 20 παγκαῖον Ἀ: ΟΟΥΥ, ΒΟΘΟΚΕ 

Κι: 9Α 22 ἸΙσϑμοῦ 6458: ὁμοῦ Α 
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δεσπόται τοιάνδε μελίφρονος ἀρχὰν εὑρόμενον σκολιοῦ, 

ξυνάορον ξυναῖς γυναιξί. ] 

δῆλον γὰρ ὅτι πρὸς τὰς ἑταίρας διαλεγόμενος ἠγωνίς 

ποῖόν τι φανήσεται τοῖς Κορινθίοις τὸ πρᾶγμα. πι 

στεύων δέ, ὡς ἔοικεν. αὐτὸς αὑτῷ πεποίηκεν εὐθέως 

ἐδιδάξαμεν χρυσὸν καϑαρᾷ βασάνῳ. 

ὅτι δὲ καὶ ᾿ἀφροδίσια ἴδια ἄγουσιν αὐτόϑι αἱ ἑταῖραι 
΄Ἄλεξις ἐν Φιλούσῃ φησίν (1 389 Κ)" ' 

᾿Δφροδίσι’ ἦγε ταῖς ἑταίραις ἡ πόλις. 

ἕτερα δὲ χωρίς ἐστι ταῖς ἐλευϑέραις. 

ταῖς ἡμέραις ταύταις δὲ κωμάξειν ἔϑος 

ἐστὶν νόμος τὲ τὰς ἑταίρας ἐνθάδε 

8 {μεϑύειν») μεϑ᾽ ἡμῶν. 

84. ἐν δὲ “ακεδαίμονι. ὥς φησι Πολέμων ὃ περι 

γητὴς ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Ζακεδαίμονι ᾿δναϑημάτο 

(ἃ. 18 Ρυ), δὐκών ἐστι τῆς διαβοήτου ἑταίρας Κοττίνι 

ἥν φησιν καὶ βοῦν ἀναϑεῖναι χαλκῆν, γράφων οὔὕτα 
“καὶ τὸ Κοττίνας δὲ τῆς ἑταίρας εἰχόνιον. ἧς διὰ τ 

ἐπιφάνειαν οἴκημά τι λέγεται καὶ νῦν ἐγγυτάτω 

Κολώνης, ἵνα τὸ Διονύσιόν ἐστιν, ἐπιφανὲς καὶ πολλι' 

ἐγνωσμένον τῶν ἐν τῇ πόλει. ἀνάϑημα δ᾽ αὐτῆς ἐδ 

ὑπὲρ τὸ τῆς Χαλκιοίκου βοίδιόν τι χαλκοῦν χαὶ ἢ 
προειρημένον εἰκόνιον. ᾿Αλκιβιάδης δὲ ὃ καλός, ὦ 

οὗ τις τῶν κωμικῶν ἔφη (ἔν. δά. 8 ΕΚ)" 
᾿Δλκιβιάδην τὸν ἁβρόν, ὦ γῆ καὶ ϑεοί, 

ὃν ἡ Δακεδαίμων μοιχὸν ἐπιϑυμεῖ λαβεῖν. 

(ὃν ὑπὸ τῆς Ἄγιδος ἀγαπώμενος γυναικὸς ἐπὶ τὰς τῦ 

1 τοιόνδε Α.: οοΥτ. ὅπ 6 ἐδείξαμεν Ηδοκο καϑὰ 
Οδ85: κιϑάραι ἃ, καϑαρὸν Μοῖπ 9 ἴοτῦ. ἄγει (μὲν) 18 50: 
Ῥοῦβ 21 ἴοτῦ. ἀναϑήματα δ᾽ 2ῷ τὸ τῆς Χαλκιοίκου [6 
ἄγαλμα ἔοτὺ. βοίδιόν τε 21 ὁ δᾶ. Καὶ ν 
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αιρίδων ϑύρας ἐκώμαξεν, ἀπολιπὼν τὰς Δακαίνας ὁ 

αὶ τὰς ᾿Δττικάς. Μεδοντίδος γοῦν τῆς ᾿Αβυδηνῆς ἐξ 
οῆς ἐρασϑεὶς ἔστερξε καὶ πλεύσας εἰς Ἑλλήσποντον 

᾿'Ζξιόχῳ, ὃς ἦν αὐτοῦ τῆς ὥρας ἐραστής, ὥς φησιν 

υσίας ὃ δήτωρ ἐν τῷ κατ᾽ αὐτοῦ λόγῳ (ἔν. 8 Ταῦ); 
χὶ ταύτης ἐκοινώνησεν αὐτῷ. καὶ ἑτέρας δὲ δύο ἕταί- 

4 περιήγετο αἰεὶ ὃ ᾿Δ4λκιβιάδης. Δαμασάνδραν τὴν 
αἶδος τῆς νεωτέρας μητέρα καὶ Θεοδότην: ὑφ᾽ ἧς 
χὶ ἀποϑανὼν ἐχκηδεύϑη ἐν Μελίσσῃ κώμῃ τῆς Φου- 
ἴας, ἐπιβουλευϑεὶς ὑπὸ Φαρναβάζου. εἴδομεν δὲ καὶ ἢ 

χεῖς τὸ ἐν Μελίσσῃ τοῦ ᾿4λκιβιάδου μνῆμα ἐκ Συν- 
ἴδων εἰς Μητρόπολιν ἀφικνούμενοι" ἐφ᾽ ᾧ καὶ κατ᾽ 

ο5 ϑύεται βοῦς. διακελευσαμένου τοῦτο τοῦ πάντα 

γίστου ᾿Ζδριανοῦ βασιλέως" ὃς καὶ ἀνέστησεν ἐπὶ τῷ 

νήματι Παρίου λίϑου εἰκόνα τὸν ᾿4λκιβιάδην. 98. οὐδτό 
γὴ δὲ ϑαυμάξειν εἰ ἐξ ἀκοῆς τινες ἠράσϑησάν τινων, 

ότε Χάρης ὃ Μιτυληναῖος ἐν τῇ δεκάτῃ τῶν 'στο- 
ῶν τῶν περὶ ᾿Δ4λέξανδρόν φησιν ὀνείρατι ϑεασαμέ- 
υς τινὰς οὺς μὴ πρότερον εἶδον ἐρασϑῆναι αὐτῶν" 

ἄάφει δὲ οὕτως (εν. ΑἹ. Μ. ». 119) “Ὑστάσπῃ νεώτερος 

, ἀδελφὸς Ζαριάδρης, περὶ ὧν λέγουσιν οἵ ἐπιχώριοι 
ν ἐξ ̓ Ζφροδίτης καὶ ᾿ἀδώνιδος ἐγεννήϑησαν. ἐκυρίευ- 
ν δὲ ὁ μὲν Ὑστάσπης Μηδίας καὶ τῆς ὑποκάτω χώρας, 

ν᾿ 

᾿ 
ς.- ν΄ δ Ξ Ὄ -- ΕΝ ς» Ὁ ἀπὸ [ΠῚ τὴ ἰϑὶ [ΠῚ ῶ. δὶ ὦν Ό τὸς τὰ 8 Ξ' οὶ [πὶ τ- 8 νι ἕἣ Θ ΓΕ 8ι Ξ τα οης δι Ὄ - 

[αν 

σιλεῖ Μαραϑῶν ϑυγάτηρ ἦν ὄνομα Ὀδάτις" περὶ 

2864 οὗ. ΧΙ Ρ. ὅ84 717 ἐπήγετο ἈἘΠ οοἵτ. Μοὶ. 9 με- 
σης Α: ὁοοΥτ. Εἰ, οἵ, Βίοθρῃ. Β. 5. ν 12 ἐφ’ ᾧ Κ: ἐν ᾧ ΑΕ 
τῶι δεκάτωι Α: οοττ. Καὶ 19 ἔοτύ. τούτων 34 τῆς Κ: 
νἈῈ 486 ξογί, τῷ δὲ ἐπέκεινα ομαρτη Α, ομόάρτην Ρ. 268,7 
ἄρτης 10. 11 (οἴ, δὰ ». 268,8) 26 Σαρματῶν Ἠοϊδίθῃ δατις 
οδατις Ὁ. 208, ὅ, οδατιν Ῥ. 2609 4 εὐ 11, ὀδατι 10. 6, ὀδάτιν 

268,14, ὀὁδάτι 10. 16, ὀδότιν ρ. 209, 19 
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ἧς ἐν ταῖς ἱστορίαις γέγραπται ὡς ἄρα κατὰ τὸν ὕπνο 

ἰδοῦσα τὸν Ζαριάδρην ἐρασϑείη. τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτ 

κἀκείνῳ πάϑος συμπεσεῖν πρὸς αὐτήν. διετέλουν οὗ 
ἀλλήλων ἐπιϑυμοῦντες διὰ τὴν κατὰ τὸν ὕπνον φὰ 
τασίαν. ἦν δὲ ἡ Ὀδάτις καλλίστη τῶν κατὰ τὴν ᾿4σία 
γυναικῶν. καὶ ὁ Ζαριάδρης δὲ ἦν καλός. πέμποντι 
οὖν τοῦ Ζαριάδρου πρὸς τὸν Ὁμάρτην καὶ φιλοτιμοῖ 

ὁ μένου γῆμαι τὴν ἄνθρωπον, οὐ συνετίέϑετο ὁ Ὁμάρτ 

διὰ τὸ εἶναι ἀρρένων παίδων ἔρημος" ἤϑελεν γὰρ αὖτ! 

δοῦναι ἑνὶ τῶν περὶ αὑτὸν οἰκείων. καὶ μετ᾽ οὐ πολῖ 
χρόνον ὃ Ὁμάρτης συναγαγὼν τοὺς ἐκ τῆς βασιλεί: 

δυνάστας καὶ φίλους καὶ συγγενεῖς ἐποιεῖτο τοὺς 

μους, οὐ προειπὼν ὅτῳ μέλλοι διδόναι τὴν ϑυγατέι 
ἀκμαξούσης οὖν τῆς μέϑης εἰσκαλέσας τὴν Ὀδάτι 

πατὴρ εἰς τὸ συμπόσιον εἶπεν ἀκουόντων τῶν συνὸ 

πνων᾿ ἡμεῖς. ὦ ϑύγατερ Ὁδάτι. νῦν ποιούμεϑα τί 
4 σοὺς γάμους. περιβλέψασα οὖν καὶ ϑεωρήσασα πάν 
λαβοῦσα χρυσῆν φιάλην καὶ πληρώσασα δὸς ᾧ ϑὲ 

[γαμηϑῆναι}7" τούτου γὰρ κεκλήσῃ γυνή. κἀκείνη πε 

βλέψασα πάντας ἀπῇήει δακρύουσα, ποϑοῦσα τὸν 2 

ριάδρην ἰδεῖν" ἐπεστάλκει γὰρ αὐτῷ ὅτι μέλλουσι 
γάμοι συντελεῖσϑαι. ὃ δὲ στρατοπεδεύων ἐπὶ τοῦ ̓ 
νάιδος [καὶ] διαλαϑὼν τὴν στρατοπεδείαν διέβη μὲ 

μόνου τοῦ ἁρματηλάτου καὶ νυχτὸς δρμήσας ἐπὶ ἢ 

ἅρματος διῆλϑεν διὰ γῆς πολλῆς, διώξας περὶ τοὺς ὁ 
6 κοσίους σταδίους. πλησίον δὲ τῆς κώμης γενόμενο 

8 οὖν Κ: γοῦν αὶ 8 .ὁ ἁμάρτης Α, ἴοτύ. ὁ Ὁμάρτης ""Ε 
γὰρ τὸ εἶναι ἀρρ. π. ἔρημος ἤϑελεν αὐτὴν, πίον διὰ οὖ αν 
Ἰὐΐογαθ χχχν ἰπἰθυϊθοῦδθ 16 Ὀδάτι οτὰ. Ἐὶ ἔοτί. υἵ 
19 φ]οββᾶσα 46]. Καὶ ῶ8 καὶ οἱ. Ἐὶ στρατοπεδείαν" 
φυλακήν, αὖ νἱαθίυγ 24 [οτὺ. νυκτὸς καὶ Ωὅ γῆς ποΐ 
Κ: τῆς πόλεως ΑΕ 
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τοὺς γάμους συνετέλουν καὶ καταλιπὼν ἔν τινι τόπῳ 

ὑτῷ ἅρματι τὸν ἁρματηλάτην προῆγεν ἐνδεδυκὼς στο- 

ὴν Σκυϑικήν. καὶ παρελθὼν εἰς τὴν αὐλὴν καὶ ἰδὼν 
ὴν Ὀδάτιν ἑστηκυῖαν πρὸ τοῦ κυλικείου καὶ δακρύου- 
ἂν χιρνᾶσάν τε βραδέως τὴν φιάλην εἶπεν πλησίον 

ἃς παρ᾽ αὐτήν' “ὦ Ὀδάτι, πάρειμι δή σοι καϑάπερ 
Ἰξίωσας, ἐγὼ Ζαριάδρης.᾽ ἣ δὲ κατανοήσασα ἕξένον 

'νδρα καὶ καλὸν καὶ ὅμοιον τῷ κατὰ τὸν ὕπνον ἕωρα- 
Ἰένῳ περιχαρὴς γενομένη δίδωσιν αὐτῷ τὴν φιάλην" 
ἰχὶὺ ὃς ἁρπάσας αὐτὴν ἀπήγαγεν ἐπὶ τὸ ἅρμα καὶ 
ρυγεν ἔχων τὴν Ὀδάτιν. οἵ δὲ παῖδες καὶ αἱ ϑερά- 
ναι συνειδυῖαι τὸν ἔρωτα κατεσιώπησαν καὶ κελεύον- 

5 τοῦ πατρὸς λαλεῖν οὐκ ἔφασαν εἰδέναι ὅπου πεπό- 
εῦται. μνημονεύεται δὲ ὁ ἔρως οὗτος παρὰ τοῖς τὴν 

σίαν οἰκοῦσι βαρβάροις καὶ περισσῶς ἐστι ξηλωτός. 
τὺ τὸν μῦϑον τοῦτον ξωγραφοῦσιν ἐν τοῖς ἱεροῖς 

ἰκὸ τοῖς βασιλείοις, ἔτι δὲ ταῖς ἰδιωτικαῖς οἰκίαις" καὶ 

ες ἑαυτῶν ϑυγατράσιν οἱ πολλοὶ τῶν δυναστῶν ὄνομα 
ἐνται Ὀδάτιν. 306. τὸ ὅμοιον ἱστορεῖ γενέσϑαι καὶδτὸ 

᾿Πριστοτέλης ἐν τῇ Μασσαλιωτῶν Πολιτείᾳ γράφων 

νον ἔχτισαν Μασσαλίαν. Εὔξενος δὲ ὁ Φωκαεὺς ΝΝάνῳ 
βασιλεῖ (τοῦτο δ᾽ ἦν αὐτῷ ὄνομα) ἦν ξένος. οὗτος 

ΟἸΝάνος ἐπιτελῶν γάμους τῆς ϑυγατρὺς κατὰ τύχην 

γ᾿ ,. 4 πυλικίου Α.: οοττ. Ἐὶ 18 λαλεῖν Κ: καλεῖν ὕποι 
“Ἢ 21--Σδ28 Ατ]ϑίοῦο]ϊθ νϑυῦα τηυῦ]οΐα 4Σ1 ἐμπορείαι Α: 
τς ὑπ, Μῦϑ, οἵ, ῬΙαΐ, 850]. 9 22 νάννῳ ἘΣ, οἵ. Ταϑύϊι, 48, 8, 8 

Ῥούϊα8 παρεκάλεσεν 20 τὸν δα. Μυϑ 



Ὁ ρασμένην ᾧ βούλοιτο δοῦναι τῶν παρόντων μνηστήρων 

[φ 

ᾷ 

210 71! 

ᾧ δὲ δοίη, τοῦτον εἶναι νυμφίον. ἡ δὲ παῖς εἰσελ: 
ϑοῦσα δίδωσιν εἴτε ἀπὸ τύχης εἴτε καὶ δι᾿ ἄλλην τινὲ 

αἰτίαν τῷ Εὐξένῳ" ὄνομα δ᾽ ἦν τῇ παιδὶ Πέττα. τού. 
του δὲ συμπεσόντος καὶ τοῦ πατρὸς ἀξιοῦντος ὡς κατι 

ϑεὸν γενομένης τῆς δόσεως ἔχειν αὐτήν, ἔλαβεν ὃ Εὔξε 

νος γυναῖχα καὶ συνῴκει μεταϑέμενος τοὔνομα ᾿4ρι 

στοξένην. καὶ ἔστι γένος ἐν Μασσαλίᾳ ἀπὸ τῆς ἀν 

ϑρώπου μέχρι νῦν Πρωτιάδαι καλούμενον: Πρῶτι, 
γὰρ ἐγένετο υἱὸς Εὐξένου καὶ τῆς ᾿Ζριστοξένης." 1 

81. Θεμιστοκλῆς τε. ὥς φησιν Ἰδομενεύς (ῬῊ 

1491), οὐχ ἅρμα ξευξάμενος ἑταιρῶν πληϑούσης ἀγορῶ 

εἰσήλασεν εἰς τὸ ἄστυ; ἦσαν δ᾽ αὗται Λάμια καὶ Σκιώ Ϊ 

καὶ Σατύρα καὶ Νάννιον. οὐ χαὶ αὐτὸς Θεμιστοχλί, 

ἐξ ἑταίρας ἦν γεγενημένος ὄνομα ᾿Δβροτόνου; ὡς ᾽4ν 
φικράτης ἱστορεῖ ἐν τῷ περὶ Ἔνδόξων ᾿ἀνδρῶν συ 
γράμματι (6 1Υ͂ 800)" ἱ 

᾿Αβρότονον Θρήισσα γυνὴ γένος" ἀλλὰ τεκέσϑαι 

τὸν μέγαν Ἕλλησιν φασὶ Θεμιστοκλέα. 

Νεάνϑης δ᾽ ὁ Κυξικηνὸς ἐν τῇ τρίτῃ καὶ τετάρτῃ τῇ ὃ 
Ἑλληνικῶν Ἱστοριῶν (ΗΘ 1Π 8) Εὐτέρπης αὐτὸν εἶν᾽ 

φησιν υἱόν. Κῦρος δὲ ὁ ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ἐπιστρ 
τεύσας οὐχὶ ἑταίραν οὖσαν τὴν Φωκαίδα τὴν σοφ᾽ 
τάτην {καὶΣ καλλίστην γενομένην εἶχε συστρατευομέν ᾿ 

2 νυμφίον Νυβ: νῦν 4 ἔοτύ. Γέπτα; Θ΄υ»ρέϊβ ἀρὰ ἴὰξ 
ΠΌγΩ, ὉΌΪ ΟΘ΄ ρέϊβΒ Ουὐβομγηϊα 6 ἔχειν αὐτὴν γυναῖκα, ἔλα!" 
ὁ Εὔξ. καὶ ὙΥΔ]αγη, ἴονῦ. δεχόμενος αὐτὴν ἔλαβεν 9 Ῥοῦ" 
Πρωτίας 10 τῆς ἅ6]. Μαϑ 11 Θεμιστοκλῆς δὲ βϑομπ, ο΄ 
Ἰαπροπᾶδ Πᾶ80 οατῃ ΑἸΟΙ 8 15 Δηπουθ5 (οῶρ. 84), ααθὰβ 8069 
ΘΟΙ 5110 Ζαυϊθᾶτ5 οὺ ΕΧΘΗΙ ΒἸβθου δ 6 ̓πύθυροβιῦαθ ϑαηῦ, οὗ 5 
ἀκοῆς Ῥ. ὅ1468 οὐ δ7 ἃ 1ὅ γεγεννημένος ὄνομα ᾿Δβροτόννοϊν 
1ὅ. 10 ᾿“μφικτύων Ἐ 19 φημὶ ΡΙαί. ΤΆ. 1 οὗ ΑΡ ἢ, 
20 Νοδμίμοβ δὰ Ῥῃβθηῖαθ ἤάθτη, οἵ, Ρ]αῦ. 1.5 234 καὶ ἀ8ᾶ, (8 

»-.. 



ὙΓ' ΤΩΙ 

ν Ζηνοφάνης φησὶ πρότερον Μιλτὼ καλουμένην 

σπασίαν μετονομασϑῆναι. συνηκολούϑει δὲ αὐτῷ καὶ 

Μιλησία παλλακίς. ὃ δὲ μέγας ᾿4λέξανδρος οὐ Θαίδα 
χε μεϑ' ἑαυτοῦ τὴν ᾿Δττικὴν ἑταίραν; περὶ ἧς φησι 
λείταρχος (βογ. Α1. Μ. ρ. 17) ὡς αἰτίας γενομένης τοῦ 

ἱπρησϑῆναι τὰ ἐν Περσεπόλει βασίλεια. αὕτη δὲ ἡ 

ἰαὶς [καὶ] μετὰ τὸν ᾿“λεξάνδρου ϑάνατον καὶ Πτολε- 
χίῳ ἐγαμήϑη τῷ πρώτῳ βασιλεύσαντι Αἰγύπτου καὶ 

Ἰέννησεν αὐτῷ τέκνον Λεοντίσκον καὶ Μάγον, ϑυγατέρα 

᾿ς Εἰρήνην, ἣν ἔγημεν Εὔνοστος ὃ Σόλων τῶν ἐν 

ὕἡπρῷ βασιλεύς. καὶ ὃ δεύτερος δὲ τῆς Αἰγύπτου βα- 
λεύς, Φιλάδελφος δ᾽ ἐπίκλην, ὡς ἱστορεῖ ὃ Εὐεργέτης 

᾿ἰτολεμαῖος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Ὑπομνημάτων (ῬῊδ 

186), πλείστας ἔσχεν ἐρωμένας. Ζιδύμην μὲν μίαν 

᾽ ἦν ἐπιχωρίων γυναικῶν μάλ᾽ εὐπρεπεστάτην τὴν ὄψιν 
ΟΠ Βιλιστίχην. ἔτι δὲ ᾿2γαϑόκλειαν καὶ Στρατονίκην, 

᾿ τὸ μέγα μνημεῖον ὑπῆρχεν ἐπὶ τῇ πρὸς ᾿Ελευσῖνι 
«λάσσῃ, καὶ Μύρτιον καὶ ἄλλας δὲ πλείστας, ἐπιρρε- 

ἵστερος ὼν πρὸς ἀφροδίσιαα Πολύβιος δὲ ἐν τῇ 
" ᾿σσαρεσκαιδεχάτῃ τῶν Ἱστοριῶν (ς. 11, 2 Ηὰ) Κλεινοῦς 

σι τῆς οἰνοχοούσης αὐτῷ εἰκόνας πολλὰς ἀνακεῖσθαι 

τὰ τὴν ᾿4λεξάνδρειων μονοχίτωνας καὶ ῥυτὸν ἐχούσας 

ταῖς χερσίν. αἵ δὲ κάλλισται τῶν οἰκιῶν, φησίν, οὐ 
υρτίου καὶ Μνησίδος καὶ Ποϑεινῆς προσαγορεύον- 

γι; καίτοι Μνησὶς μὲν ἦν αὐλητρὶς καὶ Ποϑεινὴ .. .; 
ὔρτιον δὲ μία τῶν ἀποδεδειγμένων καὶ κοινῶν δει- 

ἡριάδων. τοῦ δὲ Φιλοπάτορος βασιλέως Πτολεμαίου 

1 Ζηνοφάνης ἴοτῦ. ἐν τῷ Συγγενικῷ (011. Χ 424, 46 ἴγρ8δ ΤῈ 
ΡΙαῦ, Ῥογ. 234 8 ἡ Μιλησία Χρη. 8η80. 1,10, 8, Ὁ] Ὡθαὰθ 
30 πθῦ ῬηοοδΘοηδία ρα 6118, πουαθη Βαθοῦ 1 καὶ οτη. Β', 
᾿ 9 τέκνον οἵη. Ἐ,, [οτύ. (... .Σ τε καὶ 2ῦ Ὠϊούατηα 
Ὁ Κὶ, ἐοτύ, «ὀρχηστρίς» 20. 21 διχτηριάδων Α 



δττούκ ᾿Δγαϑόκλεια ἡ ἑταίρα ἐχράτει, ἣ καὶ πᾶσαν ἄνα 
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ἃ τὴν προκειμένην στοάν. ἤρα δὲ καὶ Δεαίνης καὶ ε 

Ἱερώνυμόν φησι τὸν τυραννήσαντα Συρακοσίων ἄγο 

᾿Δριστοφῶν δ᾽ ὃ ὀήτος ὁ τὸν νόμον εἰδσενεγκὼν Ἵ 

212 Ἴ 

τρέψασα τὴν βασιλείαν; Εὔμαχος δὲ ὃ Νεαπολίτη 
ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν περὶ ᾿ἀννίβαν Ἱστοριῶν (Ἢ 6 ΠΙῚ 10: 

γέσϑαι γυναῖκα {μίανΣ τῶν ἐπ᾽ οἰκήματος προεστηκυιῶ 

Πειϑὼ Ὄνομα καὶ ἀποδεῖξαι βασιλίδα. 58, Τιμόϑει 

δ᾽ ὁ στρατηγήσας ᾿4ϑηναίων ἐπιφανῶς ἑταίρας ἦν υἱὶ 

Θράττης τὸ γένος, σεμνῆς δ᾽ ἄλλως τοὺς τρόπου 

μεταβάλλουσαι γὰρ αἷ τοιαῦται εἰς τὸ σῶφρον τῶν ἐ: 

τούτῳ σεμνυνομένων εἰσὶ βελτίους. ὃ δὲ Τιμόϑεος αὶ 

σκωπτόμενός ποτε ὅτι τοιαύτης εἴη μητρὸς “καὶ χάρ, 

γε αὐτῇ, φησίν, οἶδα, ὅτι δι’ αὐτὴν Κόνωνός εἰμι υἷό Μ] 

Φιλέταιρον δὲ τὸν Περγάμου καὶ τῆς Καινῆς ταύ ᾿ 

λεγομένης βασιλεύσαντα χώρας Βόας αὐλητρίδος ἔτ! 

ρας τὸ γένος ἀπὸ Παφλαγονίας υἱόν φησι γενέσϑι 

Καρύστιος ἐν ἹΙστορικοῖς Ὑπομνήμασιν (6 ΤΥ̓͂ 88. 
᾿ 

Εὐκλείδου ἄρχοντος, ὃς ἂν μὴ ἐξ ἀστῆς γένηται νόξν. 
εἶναι, αὐτὸς ἀπεδείχϑη ὑπὸ Καλλιάδου τοῦ κωμυΐῦ, 

( 699 Κ) ἐκ Χορηγίδος τῆς ἑταίρας παιδοποιησάμε ᾿ 

ὡς ὁ αὐτὸς ἱστορεῖ Καρύστιος ἐν τρίτῳ Ὑπομνή - Ν 

τῶν (1. 5.5). Ζημήτριος δ᾽ ὁ Πολιορκητὴς οὐ δαιμον ΕΝ 

ἤρα “αμίας τῆς αὐλητρίδος. ἐξ ἧς ἔσχε καὶ ϑυγατία, 

Φίλαν; τὴν δὲ Λάμιαν Πολέμων φησὶν ἐν τῷ } 
τῆς ἐν Σικυῶνι Ποικίλης Στοᾶς (ἔτ. τ4 Ῥυ) ϑυγατέρα ν : 

εἶναι Κλεάνορος ᾿4ϑηναίου, κατασκευάσαι δὲ Σικυῶν!ξβ 

ἑταίρας ᾿Αττικῆς ὁ Ζ4ημήτριος καὶ ἄλλων δὲ πλειόνν 

ὅ μίαν δᾶ. ὦ 18 τὸν περὶ γάμου Δ: οοττ. Νὰ5 δαϊ 
Θϑύμθ 880 ΟἜΘΠΟΥΙΠ. ΤΘΟ]Ο ΔῸ Αἰὖδ]ο Θσραθτιδῦα ὃ Βύγϑ. 
Ρ. 1724 14.158 ἑταίρας ἴοτξ. ἀοϊθηάαι 19 ὑπὸ κάθα Ὶ 

3 
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9. Μάχων δ᾽ ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν ταῖς ἐπιγραφομέναις 
θείαις φησὶν οὕτως" 

ὑπερβολῇ δὲ τῆς Δεαίνης σχῆμά τι 
περαινομένης εὖ παρά τε τῷ Ζημητρίῳ 
εὐημερούσης. φασὶ καὶ τὴν “άμιαν 

τὸν βασιλέ᾽ εὐμελῶς κελητίσαι ποτὲ 
5. ἐπαινεϑῆναί ὃ᾽. ἣ δὲ τοῦτ᾽ ἀπεχρίϑη; 

οὐδεν ταῦτα καὶ ΤΠ δΠθῖη εἰ δ ων ὍΔ (ΒυνΝ,. πλὴν 

Ζημήτριός ποϑ᾽ ὁ βασιλεὺς γένη μύρων 
“4αμίᾳ παρὰ πότον παντοδαπῶν ἐπεδείκνυτο. 

ἡ Δάμια δ᾽ ἦν αὐλητρίς, ἧς σφόδρ᾽ ἡδέως 
σχεῖν φασι κνησϑῆναί τε τὸν Ζημήτριον. 

ὅ ἀποδοχκιμαζούσης δὲ πάντα καὶ πάνυ 
χατεγχλιδώσης τῷ βασιλεῖ, νάρδον τινὰ 

διένευσ᾽ ἐνεγκεῖν εὐχερῆ. τῇ χειρί τε 
ταἰδοῖον ἀποτρίψας [καὶ] ϑιγὼν τοῖς δακτύλοις 

" “τουτί γε, Μάμια, φησίν, ὀσφράνϑητι καὶ 

[10 εἴσει παρὰ τἄλλα διαφορὰν ὅσην ἔχει. 

κείνη δὲ γελάσασ᾽ “ἀλλὰ τοῦτ᾽. ἔφη. τάλαν. 
ὔζξειν δοκεῖ μοι σαπρότατον πάντων πολύ. 

8 σχήματι Ἀ: οοΥΥ. ἴα ὅ φησὶ Α: ΘΟΥΤ. ον Μδϑομο- 
ἼᾺ ΒΟΙρϑῖβθα ανίαν νἱαϊῦ Μοΐη 6 ποτὲ οτη. Α, δα ἀϊύατα 
ἘΠ, αἱ μαθο: ἐπεί ποτε ἡδέως ταύτῃ ὁμιλήσοι (810) ὁ 4η- 

Ἰτριος πελητίσας (510) εἶπε 1 ὑπερεπαινεϑῆναι Ἀ : ὁοΥν. 
815, ἴῃ ὑπερ Ἰαϊοῦ ποτὲ 111ἃ τοιοῦτ᾽ ἀπεκχρίϑη ΟἸΐτα Μθῖι, 
τῦ, τοῦτ᾽ ἀπεκρίνατο 9 ἀττυκὴ ΑἘἙΣ: ΘΟΥΥ. ον 14 ἧς 

ΟΠΟΡ: ἦ Α 1 σχεῖν βομπ: ἔχειν αὶ φασιν ἡσϑῆναί τε Κ 
1 δὲ Ε: το α 18 δυσχερῆ Μαοΐπ, εὐτελῆ ΠΟΡΥ 19 καὶ 
ΟἹ. Ἰλ6, 564 τεααῖτο “ϑοηιίηθ οἴαπν Ἠαγο ααηιίαίο᾽ 21 εἴσῃ Εὶ 

ἐκείνη ΑἙ: οουτ. ἥὰ9 28 ὄζειν ΤιΒππ60: νομίζειν Α οτη. Ἐὶ 
ἈΤΉΞΜΑΕῦΒ ΤΙ], 18 
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Ζημήτριος δ᾽ εἶπ᾽" ᾿ἀλλὰ μήν. νὴ τοὺς ϑεούς. 
ἀπὸ βαλάνου τοῦτ᾽ ἐστί. Λάμια, βασιλικῆς. 

40. Πτολεμαῖος δ᾽ ὃ τοῦ ᾿4γησάρχου ἐν ταῖς περὶ 
διβτὸν Φιλοπάτορα ᾿Ιστορίαις βασιλέων ἐρωμένας ἀναγρά- 

φῶν φησίν (ἨΔ ΠΙ 617)" ᾿ Φιλίππου τοῦ Μακεδόνας 

αὐξήσαντος Φίλινναν τὴν ὀρχηστρίδα, ἐξ ἧς καὶ γεννῆ- 

σαν ᾿Δρριδαῖον τὸν μετ᾽ ᾿Δλέξανδρον βασιλεύσαντα, 
Ζημητρίου δὲ τοῦ Πολιορκητοῦ μετὰ τὰς προειρημένας 

“Μανίαν, ᾿Αντιγόνου δὲ ΖΔημώ. ἐξ ἧς ᾿Δλκυονέα γεννή 
ϑῆναι, Σελεύκου δὲ τοῦ νεωτέρου Μύσταν καὶ Νῦσαν. 
Ἡρακλείδης δὲ ὃ Δέμβος ἐν τῇ ἕχτῃ καὶ τριακοστῖ 

τῶν Ἱστοριῶν (Ὁ. 1085) 4“ ημώ φησιν ἐρωμένην γενέσθαι 

Ὁ τοῦ Ζημητρίου: ἧ ἐπιμανῆναι καὶ τὸν πατέρα αὐτοῖ 

᾿Αντίγονον καὶ ἀποχτεῖναν Ὀξύϑεμιν ὡς καὶ πολλὲ 

συνεξαμαρτάνοντα τῷ Ζ]ημητρίῳ, καὶ ὅτι ἀπέκτεινε τὰϊ 

τῆς Δημοῦς ϑεραπαίνας στρεβλῶν. 41. περὶ δὲ τοι 

εἰρημένου τῆς Μανίας ὀνόματος ὃ Μάχων τάδε φησίν, 

ἴσως δ᾽ ἂν ἀπορήσαι τις εὐλόγως 8᾽ ἅμα 

τῶν νῦν ἀκροατῶν, εἴ τις ᾿Ζττικὴ γυνὴ 

προσηγορεύετ᾽ ἢ ἐνομίσϑη Μανία. 

αἰσχρὸν γὰρ ὄνομα Φρυγιακὸν γυναῖχ᾽ ἔχειν. 

ς ὃ χαὶ ταῦϑ'᾽ ἑταίραν ἐκ μέσης τῆς Ἑλλάδος. 

μὴ τὴν ᾿4ϑηναίων τι κωλῦσαι πόλιν. 

ὑφ᾽ ἧς ἅπαντές εἰσ’ ἐπηνορϑωμένοι. 

τὸ μὲν οὖν ὑπάρχον εὐϑέως ἐκ παιδίου 
αὐτῇ Μέλιττ᾽ ἦν ὄνομα. τῷ μεγέϑει μὲν (ἦν) 

10 τῶν τότε γυναικῶν βραχύ τι καταδεεστέρα" 

1 εἶπεν ΑΚ ὅ τοῦ Μακεδόνος ΑἘΠ: οοτγ. Μασ 
18 Ἰμύβϑι]θρα ἴσως τε καὶ εὐλόγως 28 η τὴν 49. τι κωλύσαϊ- 
ἢ τὴν ᾿4ὃ. μὴ κωλύσαι Ἐ: οοὐτ. Κα, ρταρίθσθω ἕουῦ. γὲ ῬΊΟΙ 
24. εἰσιν ΑἘ ἐπηνωρϑωμένοι Ἐὶ 26 τῷ μὲν μεγέθει" 
τῷ μεγέϑει ἘΠ οοὐΥ. ὈΪ, ααἱ ἦν δααϊαι 



Π: 21ῦ 

φωνῇ δ᾽ ὁμιλίᾳ τε κεχορηγημέἕένη 

πάνυ τ’ εὐπρόσωπος οὖσα καὶ καταπληκτικὴ 
πολλοὺς ἐραστὰς καὶ πολίτας καὶ ξένους 

ἔχουσ᾽ --- ὅπου περὶ (τῆς) γυναικός τις λόγος 4 

16 γένοιτο, μανίαν τὴν Μέλιτταν ὡς καλὴν 

ἔφασκον εἶναι, καὶ προδεξειργάξετο 

αὐτὴ τὸ πλεῖον. ἡνίκα δκώψειε γάρ, 

ῥημάτιον εὐϑὺ τοῦτο ἱμανίαν᾽ ἀνεβόα, 

αὐτή 8’ ὅτ᾽ ἐπαινοίη τιν᾽ ἢ ψέγοι πάλιν. 

20 ἐπ᾿ ἀμφοτέρων προσέκειτο μανία τῶν λόγων. 

διὸ τῆς μανίας τὸ δῆμ᾽ ἐπεκτείνας δοκεῖ 

χαλέσαι τις αὐτὴν τῶν ἐραστῶν Μανίαν᾽ 

μᾶλλον τὸ πάρεργον ἐπεκράτησ᾽ ἢ τοὔνομα. 8 
ἐδόχει δὲ λιϑιᾶν, ὡς ἔοιχ᾽΄. ἡ Μανία; 

25 Γνάϑαινα δ᾽ εἰς τὰ στρώμαϑ’ ὅτι προίετο; 
ἐνουθετήϑη τοῦτό πως ὑπὸ Διφίλου. 

μετὰ ταῦτα δ᾽ ἡ Γνάϑαινα πρὸς τὴν Μανίαν 

ἐλοιδορεῖτο καὶ λέγει “τί τοῦτο. παῖ, 

εἰ καὶ λέϑον εἶχες ὑπολαβοῦσ᾽ ἡ Μανία 
80 “ἔδωκ᾽ ἄν, ἵν᾽ εἶχες, φήσ᾽, ἀποψᾶσϑαι, τάλαν." 

42. ὅτι δ᾽ ἦν καὶ ἀστεία τις ἀποχρίνασϑαι, τάδε περὶ 
αὐτῆς ὃ Μάχων ἀναγράφει" ἔ 

τῆς Μανίας ἤρα “εοντίδκος ποτὲ 

ὃ παγκρατιαστὴς καὶ συνεῖχ᾽ αὐτὴν μόνος 
γαμετῆς τρόπον γυναικός. ὑπὸ δ᾽ ᾿Ζντήνορος 

σιν ἘΚ; δ 4 τῆς δἀὰ. Μοίῃ, 5864 ἀαὈ1ῖο αὐτὴ 
ἘΠ: οοΥ7. βοῃν ἡνίκ᾽ ἀν Α: ὁοῖγ. Μείη σκώπτοιτο ΟΡΪΠΟΥ 
“11 τὸ ῥῆμ’ Μοίῃ: ἐπίρρημ᾽ Α 18 τὸ πάρεργον {δ᾽ Μοΐη 
“ἢ πεχρότησεν ἢ ἃ 15 δ᾽ Κα: τε ΔΤ προΐεται ΑἙ: οοΥγ. Καὶ 
“ 0 ἐνομοϑετήϑη Α: οοττ. ΤΟΌΘΟΚ 19 εἰ καὶ Ἐ-: εἰ δὲ Α, οἵ, 
ἢ, ὄὅϑέο 20 εἶχες Κ: ἔχῃς ΔῈ φηισ᾽ 

185 
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μοιχευομένην αἰσϑόμενος αὐτὴν ὕστερον 

5. σφόδρ᾽ ἠγανάκτησ᾽. ἣ δὲ ᾿μηϑέν. φησί. σοί. 
9. ἂν ψυχή, μελέτω" μαϑεῖν γὰρ αἰσϑέσϑαι 8᾽ ὅμα 

Ὀλυμπιονικῶν νυχτὸς ἀϑλητῶν δυεῖν 

πληγὴν {παρὰ πληγὴν) τί δύναταί ποτ᾽ ἤϑελον." 

αἰτουμένην λέγουσι τὴν πυγήν ποτε 

10 ὑπὸ τοῦ βασιλέως Μανίαν Ζημητρίου 

ἀνταξιῶσαι δωρεὰν καὐτόν τινα. 

δόντος δ᾽ ἐπιστρέψασα μετὰ μικρὸν λέγει 

“᾿Αγαμέμνονος παῖ, νῦν ἐκεῖν᾽ ἔξεστί σοι (βρῇ. ΕἸ.9).᾽ 1 

εἶναι δοκῶν αὐτόμολος ἄνθρωπος ἕένος 

15 καὶ παρεπιδημήσας ᾿4ϑήνησίν ποτε 

τὴν Μανίαν μετεπέωψαϑ'’. ὅσον ἤτησε δούς. 

εἰς τὸν {πότον» δ᾽ ἦν συμπαρειληφώς τινας 

ἐκ τῆς πόλεως τῶν ἐπιγελᾶν εἰϑισμένων 

ἅπαντα τοῖς τρέφουσιν αἰεὶ πρὸς χάριν" 

20 βουλόμενος εἶναι γλαφυρὸς ἀστεῖός 8᾽ ἅμα. 

τῆς Μανίας ἄριστα παιξούδσης σφόδρα 

ἀνισταμένης τε πολλάκις. εἰς δασύποδα 

αὐτὴν ἐπικροῦσαι βουλόμενος πρὸς τῶν ϑεῶν. 

μειράκια. τί δοκεῖ τῶν ἀγρίων ὑμῖν ποτὲ 

45 ἐν τοῖς ὄρεσι τάχιστα ϑηρίον τρέχειν; 

ἡ Μανία δ᾽ “αὐτόμολος, ὦ βέλτιστ᾽. ἔφη. 
μετὰ ταῦτα δ᾽ ὡς εἰσῆλϑε πάλιν ἡ Μανία. 

τὸν αὐτόμολον ἔσκωπτε ῥίψασπίν τ᾽ ἔφη 

αὐτὸν γεγονέναι προσβολῆς οὔσης ποτέ. 

80 ὁ δὲ στρατιώτης ὑπό τι {δὴ σκυϑρωπάσας 

1 αἰσϑανόμενος Α: οοΥγ. Εἰ 8 ψυχῆι Α: οοὐν. Μὰ 
ὅ ΒΌΡΡΙ!. θοῦ. 8 .ἴοτὺ. καύτήν 10 ἐκεῖνα ἃ 14 {πότον 
δ᾽ Κὶ δὲ {πότον ϑ0}}1. ατοῦ 19 ἀνισταμένης δέ ποτὲ τὰ 
χιστ᾽ (5611. οὐὲ ὑγθξ χιιο δαΐυγὶ δοϊοη Ὁ 22 ϑηρίων ΒΞ 27 ὃ 
δα, Οδ5 Ὶ 
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ἀπέπεμψε ταύτην" διαλιποῦσα δ᾽ ἡ ἑταίρα 

᾿μηϑὲν παρὰ τοῦτο, φησί, λυποῦ, φίλτατε" 

οὐ γὰρ σὺ φεύγων ἀπέβαλες τὴν ἀσπίδα, 

μὰ τὴν ᾿Αφροδίτην, ἀλλ᾽ ὃ σοὶ χρήδας τότε. 4 

8ὅ ἐν συμποσίῳ δ᾽. ὥς φασι, παρὰ τῇ Μανίᾳ 
παρεδέξατ᾽ αὐτὴν τῶν πονηρῶν τις πάνυ. 
χκἄϑ᾽ ὡς ἐπηρώτησε ᾿' πότερ᾽ ἄνω ϑέλεις 
ἐλϑοῦσ᾽ ἅμα βαλεῖν ἢ κάτω; γελάσασ᾽ “ἄνω. 
βέλτιστε. φησίν. ὑπό τι γὰρ δέδοικά δε. 

40 μή μου προπεσούθδης τοὐμπλόκιον ὑπεκτράγῃς. 

45. καὶ ἄλλων δὲ ἑταιρῶν ἀπομνημονεύματα ὁ Μάχων 
συνήγαγεν. ὧν οὐκ ἄκαιρόν ἐστιν κατὰ τὸ ἑξῆς μνη- 8 

μονεῦσαι. Γναϑαίνης μὲν οὕτως" 
[παρὰ Γναϑαίνῃ 4]ίφιλος πίνων ποτὲ 

ψυχρόν γ᾽, ἔφη, τἀγγεῖον, ὦ Γνάϑαιν᾽, ἔχεις." 

ἱτῶν σῶν γάρ, εἶπεν. ἐπιμελῶς, ὦ Δίφιλε. 
εἰς αὐτό γ᾽ αἰεὶ δραμάτων ἐμβάλλομεν.᾽ 

ὅ πρὸς τὴν [νάϑαιναν Ζ]ίφιλος κληϑείς ποτε 

ἐπὶ δεῖπνον, ὡς λέγουσι, τοῖς ᾿Ζφροδισίοις, 
τιμώμενος μάλιστα τῶν ἐρωμένων 

(ἤδει δ᾽ ὑπ’ αὐτῆς ἐκτενῶς ἀγαπώμενος) 
παρῆν ἔχων δύο Χῖα, Θάσια τέτταρα, 

10 μύρον, στεφάνους, τραγήματ᾽, ἔριφον, ταινίας, 

ὕψον. μάγειρον, τὰ μετὰ ταῦτ᾽ αὐλητρίδα. 

καὶ τῶν ἐραστῶν Συριακοῦ τινος ξένου ᾿ 
πέμψαντος αὐτῇ χιόνα σαπέρδην 9᾽ ἕνα. 

1 ἀπεπέμψατ᾽ αὐτήν᾽ διαλιποῦσα δ᾽ ἡμέραν Κι, ἐπεμέμψατ᾽ 
αὐτήν᾽ διαλιποῦσα δ᾽ ἤρεμα Μεῖὶ! 7 καϑὼς Α: ὁοοΥΥ. Οὐτδθ8, 
Το] 8, τθοῖθ ὑγθαῖξα: ποῖ 46 ϑοοιθίδα ρίζαν, 568 46 οοπουθῖϊα 
10 προσπεσούσης Ἀ: οοττ. ΜΝ 14---ΤἼ ΘΡυΥΟΒ 6586 γἱᾶϊῦ ΠῚ 
21 ἤδει δ᾽ Κ' ληθϑη αὶ 26 8’ ἅμα Μεΐη 
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μένους Ἐὶ 1 ἐπέταξεν 21 ποτὲ ὧν ἐνήλατο εἰς πυράν 
ποτὲ Δ: οοὐσὐ. Καὶ, βρᾶ βουνδηᾶάσηῃ [ουύαϑβθ ἀνείλατ᾽ 98 ναὶ ἡ 
τὴν Α: οοΥν. Καὶ τοιγὰρ οοτγαρύαμι, τοιγαροῦν ὮΙ, ξουῦ. 
τοῦτ᾽ ἄρα 
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αἰσχυνομένη τὰ δῶρα μή τις καταμάϑῃ 

16 φυλαττομένη τὲ πολὺ μάλιστα Ζ]έφιλον. 

μὴ δῷ δίκην μετὰ ταῦτα κωμῳδουμένη, 

τὸ μὲν τάριχος εἶπε ταχέως ἀποφέρειν 
πρὸς τοὺς σπανίζειν ὁμολογουμένους ἁλῶν. ( 

τὴν χιόνα δ᾽ εἰς τὸν ἄκρατον ἐνσεῖσαι λάϑρα" 

20 τῷ παιδί τ᾽ ἐπέταξ᾽ ἐγχέανϑ'᾽ ὅσον δέκα 

2ῦ 

κυάϑους προσενεγκεῖν Ζ]΄ιφίλῳ ποτήριον. 

ὑπερηδέως δὲ τὴν κύλικ᾽ ἐκπιὼν ἄφνω 
καὶ τὸ παράδοξον καταπλαγεὶς ὃ Ζέφιλος 

“νὴ τὴν ᾿ἀϑηνᾶν καὶ ϑεούς, ψυχρόν γ᾽. ἔφη. 

Γνάϑαιν᾽. ἔχεις τὸν λάκκον ὁμολογουμένως.ἢ 

ἣ δ᾽ εἶπε τῶν σῶν δραμάτων γὰρ ἐπιμελῶς 
εἰς αὐτὸν αἰεὶ τοὺς προλόγους ἐμβάλλομεν.᾽ 

μαστιγίας μώλωπας ὑψηλοὺς ἔχων Ὶ 

μετὰ τῆς Γναϑαίνης ἀπὸ τύχης ἀνεπαύετο. 

80 περιλαμβάνουσα δ᾽ αὐτόν, ὡς ἀνώμαλον 

8ὅ 

τὸ νῶτον εἶχε παντελῶς, “τάλαν, τάλαν 

ἄνερ, πόϑεν ἔχεις ταῦτ᾽, ἔφη, τὰ τραύματα: 

κἀκεῖνος αὐτῇ συντόμως ἀπεκρίνατο 

ὅτι παῖς ποτ᾽ ὧν ἀνείλετ᾽, εἰς πυρὰν ὅτε 

παίξων μετά τινων ἡλικιωτῶν ἐνέπεσεν. 

“νὴ τὴν φίλην ΖΔήμητρα, δικαίως τοιγαρ. 

ἄνϑοωπε, φησίν, ἐξεδάρης ἀκόλαστος ὦν. 

παρὰ Ζεξιϑέᾳ δειπνοῦσα ϑηταίρα ποτὲ 

Γνάϑαινα, τοὔψον ἀποτιϑείδης πᾶν σχεδὸν 

4 ταχέως ἘΠ: ταχέως τ᾿ Α ὅ ὁμολογουμένως ἃ ὡμολογη- 
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οτῆς 4εξιϑέας τῇ μητοί, “νὴ τὴν Ἄρτεμιν. ὁ 

εἰ, φησίν. ἤδειν, ἡ Γνάϑαινα, τοῦτ᾽ ἐγώ. 

τῇ μητρὶ συνεδείπνουν ἄν, οὐχὶ σοί, γύναι. 

ἐπεὶ προέβη τοῖς ἔτεσιν ἡ Γνάϑαινα καὶ 

ἤδη τελέως ἦν ὁμολογουμένη σορός, 
ὅ εἰς τὴν ἀγορὰν λέγουσιν αὐτὴν ἐξίναι Π" 

καὶ τοὔψον ἐφορᾶν καὶ πολυπραγμονεῖν πόσου 

πωλεῖϑ᾽ ἕκαστον. εἶτ᾽ ἰδοῦσα κατὰ τύχην 
ἱστῶντα κρεοπώλην τιν᾽ ἀστεῖον πάνυ 

τῇ 8᾽ ἡλικίᾳ σφόδρα νέον “ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν, 4 
Ὁ μειράκιον, ὁ καλός. φησί, πῶς ἵστης: φράσον. 

ὃ δὲ μειδιάσας “κύβδ᾽, ἔφη. τριωβόλου." 
“τίς δ᾽ οὑπιτρέψων ἐστί σοι. φησίν. τάλαν. 

ὄντα γ᾽ ἐν ᾿Ζϑήναις Καρικοῖς χρῆσϑαι σταϑμοῖς: 

Στρατοκλῆς δύ᾽ ἐρίφους προῖκ᾽ ἐδίδου τοῖς γνωρίμοις 

ὅ λοπάδας συνάλμους τε συναρτύειν δοκῶν 

χαὶ διψᾶν ὑπολειπόμενοι εἰς τὴν αὔριον 

τοῖς ἐπισυνάπτειν βουλομένοις τὸν ἑωϑινόν, 8 

μακρὰς δὲ πράττειν εἰς τὰ λοιπὰ ξυμβολάς. 

Γνάϑαινα δ᾽ αὑτῆς εἶπε πρὸς ἐραστήν τινα 

Ὁ στραγγευόμενον δρῶσα περὶ τὰς συμβολάς" 

᾿Στρατοκλῆς ἐπ᾽ ἐρίφοις, φησί, χειμῶνας ποιεῖ. 

ἰδοῦσ᾽ ἔφηβον ἡ Γνάϑαιν᾽ ἰσχνὸν πάνυ 
καὶ μέλανα λεπτόν 8’. ὡς ἔοιχ᾽, ὑπερβολῇ “ι 

καὶ λιπαρόν, ἔτι δὲ τῶν ἐφήβων βραχύτερον, 

ὅ ὁμολογουμένως Α: ΟΟΥΤ. Μεΐη 6 ἐξεῖναι Α ἐξήει (ταὰ- ΐ 
ἰαΐα βὐσαούυγθ) Εἰ: οουυ. Μὰ8 9. ἕστῶτα Α: οοὐτ. Μιοῖη 14 τὰς 
πυφὰς καρῖδας 516} 18 811 υἱα1ὺ ὙΝΊΔτα 16 δύ᾽ Μοϊῃ: δ᾽ Α 
δὲ 0) 160 ἐνάλμους ΤΟΥ, σοϑὶυῦ λοπάδας δ᾽ ἐνάλμους ἐπισυν- 
ἤρτυεν, δοκῶν καὶ δίψαν (516. Μυ9) ὑποδιπλοῦσϑ᾽ ἂν εἰς τὴν 
αὔριον 19 ἴοτῦ, λαμπρὰς δὲ πράξειν 21 στρατευόμενον 
Α: οοΥγ. (85 22 χειμῶνα Ἐὶ 2ὅ ῥυπαρόν Μοίῃ, τἱχ τϑοΐθ 
ἴουῦ, τῶν συνεφήβων ᾿ 

νὴ το, 
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θὅ ἔσκωπτεν εἰς άδωνιν. ἀναγώγως δέ πως 

ε τοῦ μειρακίσκου καὶ τυραννικώτερον 

αὐτῇ συναντήσαντος ἐμβλέψασα τῇ 
Ν 2 3 " “ἢ , 5 ϑυγατρὶ μετ᾽ αὐτῆς συμπορευομένῃ λέγει 

δικαιότερον ἦν. ὦ τέκνον. νὴ τὼ ϑεώ.. .. 

Ὶ το λέγουσι Ποντικόν τι μειρακύλλιον 

ἀναπαυόμενον μετὰ τῆς Γναϑαίνης ἀξιοῦν 

πρῷον γενόμενον, ὥστε τὴν πυγὴν ἅπαξ 

αὐτῷ παρασχεῖν" τὴν δὲ τοῦτ᾽ εἰπεῖν “τάλαν. 

ἔπειτα τὴν πυγήν μὲ νῦν αἰτεῖς. ὅτε 
τῶν ᾿. ἢ: δ» τῇ ᾿ ΄ 2 . 5 

81 τὸ τὰς ΄ὉὋ΄ς ἕπι νομὴν καιρὸς ἕστιν ἐξάγειν; 

44. χκαὶ Γναϑαινίου δέ γε τῆς ϑυγατριδῆς αὐτῆς τάδ 

ἀναγράφει" 

εἰς τὰς ᾿άϑήνας παρεπιδημήδας ξένος 

σατράπης πάνυ γέρων. ὡς ἐνενήκοντ᾽ (ὼν» ἐτῶν, 

Κρονίοις ἀπιοῦσαν εἶδε τὴν Γναϑαίνιον 

μετὰ τῆς Γναϑαίνης ἐξ ᾿Δφροδισίου τινός. 

ὅ τό τ᾽ εἶδος αὐτῆς τοὺς δυϑμούς τε καταμαϑὼν 

ἐπυνθάνετο μίσϑωμα πράσδεται πόσον 

ι τῆς νυκτός. ἡ Γνάϑαινα δ᾽ εἰς τὴν πορφύραν 

χαὶ τὰ δόρατ᾽ ἀποβλέψασα δραχμὰς χιλίας 

ἔταξεν. ὃ δ᾽ ἄφνω καιρίμην πληγεὶς ᾿'παπαῖ. 

Ὶ 10 ζωγρεῖς. γύναι, φήσ᾽, ἕνεκα τοῦ στρατιωτικοῦ" 

μνᾶς πραξαμένη δὲ πέντε τὰς σπονδὰς ποοῦ 
καὶ δστρῶσον ἡμῖν ἔνδον. ἣ δ᾽ ἐπιδέξιον 

Ἰ 4 μετὰ ταύτης Δ: ΟΟΥΥ. ΞΟΠ ὅ νὴ τῶι ϑεῶι Α: 60 
; Μαβ, ὕστα ἰαύαμη ποὺ. 1: βϑηύθηὐ μαθο ἔα: “γερέϊιιδ ηιιαῖ 
ἡ οὐ «Αἀοηίαθ ὀνηι, ϑοίγογιθ θιμνι οοημραγαύμγα ἐγαηι᾽ 8 πρῷῶο 
} Κ: πρωὶ ΑΔ, πρὸς ἕω θοθΥ 11 Ἰὰνθη5 1116 Ῥομύϊουβ ἔογϑαβδι. 

58 1Βδ τη θη ΆΣΙτ5 ξαϊδ, αὖ τὰς ὃς 51010] Ἰπίθ!]οα8 φίβοεβ. Ῥοηΐϊο 
Ἷ 1 ὧν δαα, ΠῚ (ἄαὸθ Τουρ]ο) 19 πράσσετε ἃ πράττεται 
] 21 χιλίας δραχμὰς ΒΟΘΡΘΥ 22 χιρίμην Α: οοὐν. ΜΒ 
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βουλόμενον εἶναι τὸν σατράπην ἀπεδέξατο. 
53 , ς χ ’᾽ Ε » ΜᾺ Ε 
εἶπεν δέ" ἧ.... δὸς ὅσον ἐπιϑυμεῖς, πάτερ ο 

15 οἶδα γὰρ ἀκριβῶς καὶ πέποιϑα τοῦϑ'᾽ ὅτι 
εἰς νύκτ᾽ ἀποδώσεις τῷ ϑυγατρίῳ μου διπλοῦν. 

ἐν ταῖς ᾿ἀϑήναις χαλκοτύπος σφόδρ᾽ εὐφυής. 

καταλελυχκυίας τῆς Γναϑαινίου σχεδὸν 

οὐκέτι 8’ ἑταιρεῖν ὑπομενούσης διὰ τό πῶς 

30 τὸν ᾿Ζνδρόνικον ἡδέως αὐτῆς ἔχειν 

τὸν ὑποχριτήν᾽ τότε δ᾽ ὄντος ἐν ἀποδημίᾳ. 
ἐξ οὗ γεγονὸς ἦν ἄρρεν αὐτῷ παιδίον. ᾷ 

οὐχ ὑπομένουσαν τὴν Γναϑαίνιον λαβεῖν 
μίσϑωμα. λιπαρῶν δὲ καὶ προσκείμενος 

8ὅ πολὺ δαπανήσας ἔσχεν αὐτὴν χρυσίον. 
: “ι Χ Ν 4 - ἀνάγωγος ὧν δὲ καὶ βάναυσος παντελῶς 

ἐν σχυτοτομείῳ μετά τινῶν καϑήμενος 
κατεσχόλαξε τῆς Γναϑαινίου λέγων. 

ἑτέρῳ τρόπῳ μὲν μὴ συγγεγενῆσϑαι μηδενί φῷ τρόπῳ μὲν μὴ συγγεγενῆσϑαι μηδενί, 
80 ἑξῆς χαϑιππάσϑαι δ᾽ ὑπ’ αὐτῆς πεντάκις. 

.} - ,2 2 ΄ 2 ΄ Χ Ω μετὰ ταῦτ᾽ ἀκούσας ᾿ἀνδρόνικος τὸ γεγονὸς Θ 

ἔχ τῆς Κορίνϑου προσφάτως ἀφιγμένος 

ἐνκνινιν πικρῶς τὲ λοιδορούμενος 

παρὰ τὸν πότον ταῦτ᾽ ἔλεγε τῇ Γναϑαινίῳ. 

86 αὐτὸν μὲν ἀξιοῦντα μὴ τετευχέναι " 

τούτου παρ᾽ αὐτῆς μηδέποτε τοῦ σχήματος. " 

ἐν τῷδε δ᾽ ἑτέρους ἐντρυφᾶν μαστιγίας. 

Χ 
᾿ς ὦ Βαρρίοπάασιῃῃ ἴογα ζἐμοὶ μὲν» δὸς 0--18 οτϑῦϊο υὐϊῆ- ; 

Ο1056 Δηδοο] αὔ8., ΠΗ οοτταρίῶ 14 ἀνάγωγος δ᾽ ὧν δὴ Α: 
ΘΟ, ἴδο (ἄπο Ναυβυτοὶ) 16 σκυτοτομιωνι Α: ΟΟΥΥ. ΗΘ ἡ 
(σχυτοτομίῳ τινί Νυ5) 17 μὴ 46]. Μυ8, 564 ΠΙΒ110 ΤῊΪη 85 : 
βεῃθηίῖ, 1πβϑηθ,, ἔοτῦ. ὅτῳ τρόπῳ μὲν συγγεγενῆσθαι μηδενὶ 1. 6. 
αὐτῷ συγγεγενῆσϑαι ὅτῳ τρόπῳ μηδενίπω συγγεγενῆσϑαι 18 καῦ- 
νππᾶσϑαι ἃ 21 τοὺ (ὀργιζόμενος) πικρῶς τὲ 
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ἔπειτεν εἰπεῖν φασι τὴν Γναϑαίνιον᾽" 

ἱπεριλαμβάνειν γὰρ οὐκ ἐδοκίμαζον. τάλαν. 

40 ἄνϑρωπον ἄχρι τοῦ στόματος ἠδβολωμένον᾽ 

διὰ τοῦϑ᾽ ὑπέμεινα πολὺ λαβοῦσα χρυσίον, 

ἐφιλοσόφησά ϑ', ἵν᾽ ἄκρον ὡς μάλιστα καὶ 
ἐλάχιστον αὐτοῦ περιλάβω τοῦ σώματος." 

ἔπειτα, φασί, τῆς Γναϑαινίου ποτὲ 

456 τὸν ᾿ἀνδρόνικον οὐ ϑελούσης παρὰ πότον 

φιλεῖν, καϑάπερ ταῖς πρότερον ἡμέραις ἀεί, 
3, , Χ " Χ Χ “ 

ὀργιζομένης δὲ διὰ τὸ μηδὲν λαμβάνειν. 

ἔπειϑε πῶς “οὐχ ὁρᾷς. Γνάϑαιν᾽, ἔφη, 

ὑπερηφάνως μοι τὴν ϑυγατέρα χρωμένην; 
ς “ 55. , 7 δ, , Ρ 50 ἡ γραῦς δ᾽ ἀγανακτήσασα ἱτάλαν, ἔφη, τέκνον 

περίλαβε, φησί, καὶ φίλησον, εἰ ϑέλει.᾽ 

ἣ δ᾽ εἶπε ᾿μῆτερ, πῶς. ἔφη. μέλλω φιλεῖν 
τὸν μηδὲν ὠφέλημα, τὸν ὑπὸ τὰς στέγας 

τὸ κοῖλον ΄ἅργος δωρεὰν ϑέλοντ᾽ ἔχειν. 

δ πανηγύρεως οὔσης ποϑ’ ἡ Γναϑαίνιον 
- , " , Ἀ 

εἰς Πειραιᾶ κατέβαινε πρὸς ξένον τινὰ 
Ως 2 δ 3 »" 3.3.3.) 3 ΙΖ ἔμπορον ἐραστὴν εὐτελῶς ἐπ᾽’ ἀστράβης, 
τὰ πάντ᾽ ἔχουσ᾽ ὀνάρια μεϑ' ἑαυτῆς τρία 

καὶ τρεῖς ϑεραπαίνας καὶ νέαν τιτϑὴν μίαν. 

600 ἔπειτεν αὐταῖς ἐπί τινος στενῆς ὁδοῦ 

κακὸς παλαιστὴς ἐνέτυχέν τις τῶν ἀεὶ 

ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἐπιμελῶς ἡττωμένων" 

1 ἔπειτ᾽ ἐνειπεῖν Α: ΟΟΥΥ. ῬΟΥΒ 2 ἐδοκείμαξον Α΄: ΟΟἿΥ. 
Ῥοῖβ 11 οὐχὶ Α: οοΥν, Νυ8, ἔπευϑ'᾽ ὁ τραγωδὸς “οὐχ ὁρᾶς τ᾽ 
οομϊ, ΥΊ] τα 14 ϑέλεις ΔΑ: οοΥγ. Μα8 16 τὸν λιπόστεγον 
ΘΟΠἾΘοΙ, αὖ ὑγαρίοὶ ροθίδθ ἀθ Ογθβία γϑυῦῶ ἕαθυϊῦ 17 κοινὸν 
Α: οοὐΥ. Μοὶπ 20 εὐσταλῶς Μεῖη 21 μετ᾽ αὐτῆς ΔΕ: 
ΟΟΥΓ, Μοὶ 22 τηϑὴην Α: ΟΟΥὙ. Μοῖη 28 ἔπειτ᾽ ἐν αὐταῖς ἃ 
ἐπεὶ δ᾽ αὐταῖς ἘΠ: οοΥτ. ΠῚ 2ὅ ἐπιμελῶς Βυβροούαμι 
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ὃς οὐ δυνάμενος τότε παρελϑεῖν ῥαδίως. 

ἀλλὰ στενοχωρῶν εἶπεν “ὦ τρισάϑλιε 
δ ὀνηλάτ᾽. εἰ μὴ ϑᾶττον ἐκστήσῃ ποτὲ 6 

ἐκ τῆς ὁδοῦ, τὰ γύναια ταυτὶ καταβαλῶ 

σὺν τοῖς ὀναρίοις, φησί, καὶ ταῖς ἀστράβαις.᾽ 

Γναϑαίνιον δ᾽ εἶπ᾽ “ὦ τάλαν, μὴ δῆτ᾽, ἄνερ" 
οὐδέποτε γὰρ τοῦτ᾽ ἐστί σοι πεπραγμένον." 
ἑξῆς δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἀναγράφει" 

“Δαίδα λέγουσι τὴν Κορινϑίαν ποτὲ 
Εὐριπίδην ἰδοῦσαν ἐν κήπῳ τινὶ 

πινακίδα καὶ γραφεῖον ἐξηρτημένον 
ἔχοντ᾽ " ̓ἀπόχριναι, φησίν, ὦ ποιητά μοι. 

τί βουλόμενος ἔγραψας ἐν τραγῳδίᾳ 4 

“ἔρρ᾽, αἰσχροποιέ ([68.1846)᾽; καταπλαγεὶς δ᾽ Εὐριπίδης 

τὴν τόλμαν αὐτῆς “σὺ γάρ. ἔφη, τίς εἶ, γύναι; 
(οὐχ αἰσχροποιός;᾽ ἣ δὲ γελάσασ᾽ ἀπεκρίϑη 
τί δ᾽ αἰσχρόν, εἰ μὴ τοῖσι χρωμένοις δοκεῖ (Επτ.ὅν.19Ν);7 

᾿ς ἢ Γλυκέριον λαβοῦσα παρ᾽ ἐραστοῦ τινος 

Κορίνϑιον παράπηχυ καινὸν λήδιον 

ἔδωκεν εἰς γναφεῖον᾽ εἶτ᾽ ἐπεὶ τέλος 

ἔδοξ᾽ ἔχειν, πέμψασα τὴν ϑεραπαινίδα 

τὸ μισϑάριον ἔχουσαν ἐκέλευ᾽ ἀποφέρειν 

᾿ ϑοίμάτιον. ὁ γναφεὺς δ᾽ εἶπεν" “ἄν γ᾽ ἐλᾳδίου 8 
ταρτημόριά μοι. φησί. προσενέγκῃς τρία, 

1 διελθεῖν Ἐὶ 6 ἴοτί. μὴ δὴ ἐπαρῶ 12 εἰπεῖν (ρτο 
»»τ᾽) Μη 14 δ᾽ Νυβ5: δ᾽ ὁ ΑἙ 18 εἶ, γύναι ἘΠΤΩ8]: 
αὐ ἃ εἶ 106 οὐκ δᾶ. Ε]γ.8] 19 λήδιον ΑΕ, 56α ληίδιον ἃ Εἰ 
284, 4. 20 ἴοτι. κναφεῖον οὗ 28 κναφεὺς 28 5Βαα. [110 
ΓΘΡΤΙΠῸΒ ῬΟΒοθυθ υἱιάθίυασ, αὖ ποη λήδιον 564 λάδιον αἱοοῦ 
61118, πᾶτη λάδιον ἐπὶ ]]αθατα αὐδάν ]5 1180] ἐλάδιον οἔβοῖν 
υτημόρια τρία 28 ἄν γ᾽ ἘΠ ἀντ᾿ 84. τεταρτη- 
ριαὰ 
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χόμισαι. τὸ κωλῦον γάρ ἔστι τοῦτό με.᾿ 

ἣ δ᾽ ὡς ἀπήγγειλ᾽, (ὦν τάλαιν᾽, εἶπεν. κακῶν 
ἡ Γλυκέριον, “μέλλει γὰρ ὥσπερ μαινίδας 

ἀποτηγανίξειν. φησί. μου τὸ λῇδιον.᾽ 

ὃ τοῦ Σοφοκλέους ΖΙημοφῶν ἐρώμενος 

τὴν Αἶγα Νικὼ πρεσβυτέραν οὖσαν ποτὲ 
νέος ὧν ἔτ᾽ αὐτὸς εἶχεν. ἐπεκαλεῖτο δ᾽ Αἴξ. 

τῷ 5 

ὅτι τὸν μέγαν κατέφαγ᾽ ἐραστήν ποτε 

Θαλλόν" παρεγενήϑη γὰρ εἰς τὴν ᾿Ζττικὴν 

ὠνησόμενος χελιδονείους ἰσχάδας 

ΕΘ οι 

Ὑμήττιόν τε φορτιούμενος μέλι. 

λέγεται δ᾽ ἐκείνην τὴν γυναῖκ᾽ ἐσχηκέναι 

πυγὴν πάνυ καλήν. ἥν ποτ᾽ ἠξίου λαβεῖν 

80 ὁ Ζημοφῶν. ἣ δ᾽ εἶπε γελάσασ᾽ “εὖ (γ᾽). ἵνα 

Σοφοκλεῖ λαβὼν δῶς, φησί, παρ᾽ ἐμοῦ, φίλτατε. 
Καλλιστίου δὲ τῆς Ὑὸς χαλουμένης 

πρὺς τὴν ἑαυτῆς λοιδορουμένης ποτὲ 

μητέρα (Κορώνη δ᾽ ἐπεκαλεῖτο τοὔνομα), 
8 διέλυεν ἡ Γνάϑαιν᾽. ἐρωτηϑεῖσα δὲ 

τί διαφέρονται τί γάρ. ἔφησεν, ἄλλο πλὴν 

ἄλλ᾽ ἡ Κορώνης. ἕτερ᾽ ἐκείνη μέμφεται." 

Ἵππην λέγουσι τὴν ἑταίραν Θεόδοτον 

ἔχειν ἐραστὴν τὸν ἐπὶ τοῦ χόρτου τότε 

40 γενόμενον. αὕτη δ᾽ ὀψὲ τῆς ὥρας ποτὲ 

1. ἃ τοῦτό μὲν δὲ ὡς Α: οοτΥ. ὈῚὶ (τοῦτό γε. ἡ δ᾽ Μὶ) 
ῷ ἀπήγγειλε Α ἘΣ, ὦ δαὰ. Καὶ 8 ὅτι τὸν Πῆεγαρέα κατέφαν 
ἐ.π. (οοῦ γϑύθὰ πὸπ Ὀο0π0) Κὶ' 10 χελιδονίους αὶ 12 ἐσ- 
κέναι τὴν γυναῖκα Α: οοὐγτ. Μὰβ 14 γ᾽ δἀᾶ. Νὰ 
1ὅ σοφοκχλεῖ δῷς φησὶ (Ποο οἵη. Ε) παρ᾽ ἐμοῦ λαβὼν ὁ 
ΟΟΥΥ. Εσῇ 16 καλλιστοῦς Α: οοτΥ. Μοῖῃ 21 αἱ 
κορωνὴ 9. ἕτερ᾽ Α: οοὐγ. Καὶ (ἄλλ᾽ ἡ ἰᾶται 180) 28 τότε 
ποτὲ ΑἈἘ 

»" 
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εἰσῆλϑεν ἐπὶ κώϑωνα πρὸς τὸν βασιλέα Ὁ 

Πτολεμαῖον" εἰώϑει δὲ συμπίνειν αἰεὶ 

αὐτῷ. λέγει δ᾽ οὖν ὑστεροῦσα παρὰ πολύ" ᾿ 
ἱΠτολεμαῖε, διψῶ. φησί, παππία. σφόδρα" 

45 ἀλλ᾽ ἐγχεάτω μοι τέτταρας κοτύλας ἔπειτα 
2 

ἡ 

εἰς τὴν μεγάλην. ἔπειτεν ὃ βασιλεὺς λέγει" Ἴ 

εἰς τὴν λεκάνην μὲν οὖν" δοκεῖς γάρ μοι πολύν, 

Ἵππη, πάνυ χόρτον, φησί, καταβεβρωκέναι." 

Φρύνην ἐπείρα Μοίριχος τὴν Θεσπικήν" 

50 χἄπειτεν αἰτήσασαν αὐτὸν μνᾶν μίαν ὁ 
δ ΄, ς ΓΕ) “ Ἂ 2 ΄ 7) 

ὁ Μοίριχος ᾿μέγ᾽, εἴπεν᾽ οὐ πρώην δύο 
- - , “ 2,53 χρυσοῦς λαβοῦσα παρεγένου ξένῳ τινί; 

περίμενε τοίνυν καὶ σύ, φησίν, ἕως ἂν οὗ 

βινητιάσω. καὶ τοσοῦτον λήψομαι.᾽ 

"δ Νικχὼ λέγεται τὴν 4ἶγα, Πύϑωνός τινος 

᾿ αὐτήν ποτ᾽ ἀπολιπόντος. Εὔαρδιν δὲ τὴν 

παχεῖαν ἀναλαβόντος, εἶτεν ὕστερον 
μεταπεμπομένου ποϑ'. ὡς ἔοικ᾽, αὐτήν, λέγειν 
πρὸς τὸν μετιόντα παῖδα ᾿Πύϑων, φήσ᾽, ἐπεὶ 

Ὁ ἤδη διάμεστος τῶν ὑείων ἐγένετο. 4 

᾿ ἐπ’ αἰἴγει᾿ οἷός ἐστιν ἀνακάμπτειν πάλιν; 
ἦ, μέχρι μὲν τούτων μνημονεύω τῶν ὑπὸ τοῦ Μάχω- 
1; εἰρημένων. αἵ γὰρ καλαὶ ἡμῶν ᾿4ϑῆναι τοσοῦτον | 

τῆϑος ἤνεγκαν ἑταιρῶν, περὶ ὧν ἐπεξελεύσομαι ὅσον " 

Ἰ ἐπαπιὰ Α: οοΥΥ. ὅ08 ὅ ἐγχεέτω ΑἘΠ: οοὐγῦ. Καὶ μοί 
τ τέτταρας Β ὁ παῖς (γτο ἔπειτα) ἴδιο, ἐοτύ. πιεῖν 6. ἔπειϑ'᾽ 

ὃ Ἐ: οὐ. Ὀὶ 10 κἄπειτα ΑΕ: οοτΥ, ΠῚ 18 καὶ σου 
ἐταὶ σοὶ ἘΠ: οοΥΥ. Μα8 οὗ ΒΕ: οὐ Α 11 εἶτ᾽ ἐν Α εἶϑ'᾽ 
Ε ρΟΥΥ, ΠῚ 18 γούϊυ πάλιν (γΥο ποϑ") 19 φήσ᾽ Μοῖη: 
..Α ἔφη Εὶ 19.20 ἐπεὶ ἤδη Εἰ: ἐπειδὴ ἤδη 20 τῶν 

; Ἂν» Ἐ) ἐγένετο διάμεστος ἈἘ: οοττ. Καὶ 21 ἐπ᾽ αἰγει᾿ 
: ἐπειδὴγιαιοῖος ἃ ἐπὶ τὴν αἶγ᾽ οἷος Ἐὶ ὡς πῆ..." “ 

το πο 
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γε δύναμαι, ὅσον ὄχλον εὐανδροῦσα πόλις οὐκ ἔσχεν 
᾽ , - 2 , ΧΝ ς , ἀναγέγραφε γοῦν Ζ“ριστοφάνης μὲν ὁ Βυζάντιο 

ἑκατὸν καὶ λε΄, ᾿“πολλόδωρος δὲ τούτων πλείους, 
Γοργίας δὲ πλέονας. παραλειφϑῆναι φάσκοντες ὑπ 

τοῦ ᾿“ριστοφάνους μετὰ ἑταιρῶν πλειόνων καὶ τάσδ φ 

. τὴν Πάροινον ἐπικληϑεῖσαν καὶ “αμπυρίδα κι 

Εὐφροσύνην" αὕτη δὲ ἦν γναφέως ϑυγάτηρ. ἄγραφι 

δ᾽ εἰσὶν αὐτῷ Μεγίστη. ᾿4γαλλίς. Θαυμάριον, Θεόκλει 

(αὕτη δ’ ἐπεκαλεῖτο Κορώνη, “ηναιτόκυστος. "άστρ, 

Γνάϑαινα καὶ ταύτης ϑυγατριδῇῆ Γναϑαίνιον, καὶ Σ 

καὶ Συνωρὶς ἡ Αύχνος ἐπικαλουμένη καὶ Εὔκλεια κ' 

Γρυμέα καὶ Θρυαλλίς, ἔτι Χίμαιρα καὶ Παμπάς. τῆς ὦ 

Γναϑαίνης ἤρα δεινῶς, ὡς καὶ πρότερον εἴρηται (ρ. οἴ, 

ἔ Ζίφιλος ὁ κωμῳδιοποιός. ὡς καὶ Πυγκεὺς ὁ Σάμι 

ἐν τοῖς ᾿ἀπομνημονεύμασιν ἱστορεῖ. ἐν ἀγῶνι οὖν πο 
αὐτὸν ἀσχημονήσαντα σφόδρα ἀρϑῆναι ἐκ τοῦ ϑεάτρ᾽ 

συνέβη καὶ οὐδὲν ἧττον ἐλϑεῖν πρὸς τὴν Γνάϑαιν(. 

κελεύοντος οὖν τοῦ Ζιφίλου ὑπονίψαι τοὺς πόδ! 

αὐτοῦ τὴν Γνάϑαιναν, ἣ δὲ τί γάρ, εἶπεν, οὐκ ἠρμέν, 
ἥκεις: σφόδρα δ᾽ ἦν εὔϑικτος πρὸς τὰς ἀποκρίσεις 

Γνάϑαινα. καὶ ἄλλαι δὲ ἑταῖραι μέγα ἐφρόνουν ᾿ 
αὑταῖς, παιδείας ἀντεχόμεναι καὶ τοῖς μαϑήμασι χρόϊν. 

ἀπομερίζουσαι" διόπερ καὶ εὔϑικτοι πρὸς τὰς ἀπᾶν - 

βάσεις ἦσαν. κατηγοροῦντος γοῦν ποτε Στίλπωνος 

κέρας παρὰ πότον ὡς διαφϑειρούσης τοὺς νέουφ. [3 

φησι Σάτυρος ἐν τοῖς Βίοις (6 ΠΙ164), ὑποτυχοία 

1 οὐδεμία ἔσχεν ϑοίνν, αποᾶ ποι βαΐῆοιῦ ὀἔὥ ἀναγέγρνε 
ΒΕ: ἀνέγραφε ἃ 4 δ᾽ ἔτι πλέονας ϑοινν, βθᾶ πθ 5ὶ0 αα]{ 
νϑυρθῶ ᾿πίθργῶ Θ Ῥϑυϊῦ Ῥᾳ6 1186. ΠΟΠΊΘἢ. 8. ζοχῦ, (᾽ 
Μεγίστη 9. Πηναιόκυσϑος Μοῖπ, ὕυτπι ἔοτύ. ᾿ἀστραία 12 ὃ" 
μαία Α: οοΥν. Καὶ 19 ἠρμένος 1. 6. τὐηιθγ15 δι δϊαΐιι5, αὖ Ῥὲ88 
Πα ΌΪηΘγ6. ΠῸῚ Ῥούαρυϊὗ 
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ἡ Γλυκέρα τὴν αὐτήν, ἔφη. ἔχομεν αἰτίαν, ὦ Στίλπων. 

σέ τε γὰρ λέγουσιν διαφϑείρειν τοὺς ἐντυγχάνοντάς 

ον ἀνωφελῆ καὶ ἐριστικὰ σοφίσματα διδάσκοντα, ἐμέ 
τε ὡσαύτως. μηϑὲν οὖν διαφέρειν ἐπιτριβομένοις καὶ 
κακῶς πάσχουσιν [ἢ] μετὰ φιλοσόφου ζῆν ἢ ἑταίρας." 

στὰ γὰρ τὸν ᾽4γάϑωνα (τ. 14 Ν) 

γυνὴ τὸ σῶμα δι’ ἀργίαν 

ψυχῆς φρόνησιν ἐντὸς οὐλ ἀργὸν φορεῖ. Ὀ 

1. Γναϑαίνης δὲ πολλὰς ἀποχρίσεις ἀνέγραψεν ὃ 

(Δυγκεύς. παρασίτου γάρ τινος ὑπὸ γραὸς τρεφομένου 

«αἱ τὸ σῶμα εὖ ἔχοντος. ᾿ χαριέντως γ΄. ἔφη. ὦ νεα- 
νίσκε. τὸ σωμάτιον διάκεισαι.᾽ ἱτί οὖν οἴει. εἰ μὴ 

δευτεροκοίτουν: ἱτῷ λιμῷ ἄν, ἔφη, ἀπέϑανες. Παυ- 

πανίου δὲ τοῦ Πάκκου ὀρχουμένου καὶ εἰς κάδον τινὰ 
πεσόντος, “ὁ λάκκος, ἔφη. εἰς τὸν κάδον ἐμπέπτωκεν.᾽ 

πιδόντος δέ τινος οἶνον ἐν ψυχτηριδίῳ μικρὸν καὶ 

ἡ ἱπόντος ὅτι ἑχκαιδεκαέτης, ᾿ μικρός γε, ἔφη. ὡς τοσού- ο 

Ὧν ἐτῶν. νεανίσκων δέ τινων παρὰ πότον ὑπὲρ αὐτῆς 
᾿ Ὑπτόντων ἑαυτοὺς ἔφη πρὸς τὸν ἡττώμενον “ϑάρθρει. 

ἡ αἰδίον" οὐ γὰρ στεφανίτης ὃ ἀγών ἐστιν, ἀλλ᾽ ἀργυ- 
της. ὡς δ᾽ ὃ τὴν μνᾶν τῇ ϑυγατρὶ δοὺς αὐτῆς 

Οὐδὲν ἔτι ἔφερεν, ἀλλ᾽ ἐφοίτα μόνον, “παιδίον, ἔφη, 
, ὑδπερ πρὸς Ἱππόμαχον τὸν παιδοτρίβην μνᾶν δοὺς 

ἴξιν αἰεὶ φοιτήσειν;᾽ Φρύνης δὲ πικρότερον εἰπούσης 
8 ὑτῇ “εἰ δὲ λίϑον, ἔφη. εἶχες᾽, ᾿ἀποψήσασϑαι ἄν σοι 
δῶκα.᾽ ἐτύγχανεν δὲ ἣ μὲν αἰτίαν ἔχουσα λιϑιᾶν, ἣ 

᾿ς 8. καὶ ἐρωτικὰ Α΄: οοΥτ. ΒΕΙΡΊΘ. 4 ὡσαύτως (ἐρωτικάν ἴὰο 
ἢ 6], Κα 7 γυνή τοι Ῥοτβ, σώματος δι᾽ ἀργίαν Οτοὺ, Αρᾶ- 
9 Ἴ18 ὙΘΙΒᾺΒ ΟΟΠΘΟΙΘΠΩΙ ἔργα οὕτη τ, ὅ881 οχὺσ. 11 γ᾽ ον: 
Α ΤΩ. Ὁ 16 ἐν ψυκτηρίῳ μικρῷ Ἐὶ 19 ϑάρσει Ἐὶ 
εἶχες’, ἔφη ϑοτ οἵ, Ῥ. ὅ18 8 
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ἃ δὲ κοιλίαν προπετεστέραν ἔχειν. τῶν δὲ πινόντων παρ᾽ 

αὐτῇ συμβαλλομένων εἰς βολβοφακῆν καὶ τῆς παιδίσκης 

ἐν τῷ κχαϑαίρειν εἰς τὸν χόλπον ἐμβαλλομένης τῶν 

φακῶν. ἡ Γνάϑαινα ἔφη ᾿κολποφακῆν διανοεῖται ποιεῖν." 

᾿ἀνδρονίκου δὲ τοῦ τραγῳδοῦ ἀπ᾽ ἀγῶνός τινος, ἐν ᾧ 
τοὺς ᾿Επιγόνους εὐημερήκει', πίνειν μέλλοντος παρ᾽ 

αὐτῇ καὶ τοῦ παιδὸς κελεύοντος τὴν Γνάϑαιναν προ- 

αναλῶσαιυ (ἔν. δὰ. 2 Ν) “ὀλόμενε παίδων, ἔφη, ποῖον εἴρη- 

κας λόγον. πρὸς δὲ ἀδολέσχην τινὰ διηγούμενον ὅτι 

παραγέγονεν ἀφ’ Ἑλλησπόντου πῶς οὖν. φησίν. εἰς 
τὴν πρώτην πόλιν οὐχ ἧκες τῶν ἐκεῖ; τοῦ δ᾽ εἰπόντος 

“εἰς ποίαν; “εἰς Σίγειον εἶπεν. εἰσελθόντος δέ τινος 

ὡς αὐτὴν καὶ ἰδόντος ἐπί τινος ἀγγείου ὠὰ εἰπόντος 

τε “ὠμὰ ταῦτα, Γνάϑαινα, ἢ ἑφϑά; “ἔγχαλκα, ἔφη; 
παιδίον. Χαιρεφῶντος δ᾽ ἀκλήτου ἐπὶ δεῖπνον ἐλϑόν- 

τος, προπιοῦσα ποτήριον αὐτῷ ἡ Γνάϑαινα “λαβέ, ἔφη- 

[4] 

σεν, ὑπερήφανε.᾽ καὶ ὃς “ἐγὼ ὑπερήφανος; “τίς δὲ 

μᾶλλον", εἶπεν ἡ Γνάϑαινα, “ὃς οὐδὲ καλούμενος ἔρχῃ 
ἐ Νικὼ δὲ ἡ ΑἹξ ἐπικαλουμένη. φησὶν ὁ “υγκεύς, πᾶ- 

ρασίτου τινὸς ἀπαντήσαντος λεπτοῦ ἐξ ἀρρωστίας, “ὡς 
ἰσχνός᾽ ἔφη. “τί γὰρ οἴει μὲ ἐν τρισὶν ἡμέραις κατᾶ- 
βεβοωκέναι;᾽ ἥτοι τὴν λήκυϑον, ἔφη, ἢ τὰ ὑποδήματα. 

48. Μετάνειρα δὲ ἡ ἑταίρα, Ζημοκλέους τοῦ παρασίτοι 
“αγυνίωνος ἐπίκλην καταπεσόντος ἔν τινι κονιάματι 

ἱχαὶ γὰρ σύ, φησί, σαυτὸν ἔδωκας οὗ ψῆφοι εἰσίν. 

διαπηδῶντος δ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πλησίον κλίνην 'πρόδσεχε 

δϑῦφησί, μὴ ἀνατραπῇῆῇς.᾽ τοῦτο ἱστορεῖ Ἡγήσανδρο!: 

2 βαλλομένων ΑἸ: οοὐΥ. Μδᾶν 6 τοῖς ᾿Επιγόνοις ΤΌ] 
ζὑποκχρινόμενος» δα. Μοῖπῃ 12 σίγιον Α: οοΥγν. Β 14 ἐγχάλ 
κεὰ Εἰ 10 λάβε Α 22 ὑποματαὰ Α: οοΥ7. (δ 5 2 Π0Ὶ 
1ηὐ 6116 0Ὸ : 
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Ἢ ΤΥ͂ 419). ᾿Τριστόδημος δ᾽ ἐν δευτέρῳ Γελοίων 
πομνημονευμάτων ᾿ Γνάϑαιναν, φησί, δύο ἐμισϑώσαντο, 

γρατιώτης καὶ μαστιγίας" ἀναγωγότερον οὖν τοῦ στρα- 

ὥτου λάκκον αὐτὴν εἰπόντος ἱπῶς; ἔφησεν" ἢ ὅτι 

ὕύο ποταμοὶ ἐμβάλλετέ μοι, “ύκος καὶ ᾿Ελεύϑερος; 

τὶ δὲ τὴν ϑυγατέρα τῆς Γναϑαίνης πτωχῶν ἐραστῶν 
ὠμαζόντων καὶ ἀπειλούντων κατασκάψειν τὴν οἰκίαν" 

νηνοχέναι γὰρ δικέλλας (καὶ) ἄμας, “εἰ ταῦτ᾽ εἴχεϑ᾽ 
μεῖς,᾽ εἶπεν ἡ Γνάϑαινα, “ἐνέχυρα ϑέντες τὸ μίσϑωμα 
ν ἀπεστείλατε. ἐμμελὴς δ᾽ ἦν πάνυ ἡ Γνάϑαινα καὶ 
ὑκ ἀνάστειος ἀποφϑέγξασϑαι" ἥτις καὶ νόμον συσσι- 

"κὸν συνέγραψεν. καϑ' ὃν δεῖ τοὺς ἐραστὰς ὡς αὐτὴν 

αἱ τὴν ϑυγατέρα εἰσιέναι, κατὰ ζῆλον τῶν τὰ τοιαῦτα 

υνταξαμένων φιλοσόφων. ἀνέγραψε δ᾽ αὐτὸν Καλλί- 

'αχος ἐν τῷ τρίτῳ πίνακι τῶν Νόμων (ἔν. 1005 26 50}) 

αὶ ἀρχὴν αὐτοῦ τήνδε παρέϑετο᾽ “ὅδε ὃ νόμος ἴσος 
γράφη καὶ ὅμοιος.᾽ στίχων τριακοσίων εἴκοσι τριῶν. 

9, Καλλίστιον δὲ τὴν ἐπικληθεῖσαν Πτωχελένην μα- 

γτιγίας ἐμισθώσατο. ϑέρους δὲ ὄντος ἐπεὶ γυμνὸς 
(ατέχειτο, τοὺς τύπους τῶν πληγῶν ἰδοῦσα ᾿ πόϑεν 

ὗτοι. τάλαν; εἶπε. καὶ ὃς 'παιδὸς ὄντος μου ξωμὸς 

ματεχύϑη.᾽ ἣ δὲ “δηλαδὴ μόσχειος.᾽ Μενάνδρῳ τῷ 
ονητῇ δυσημερήσαντι καὶ εἰσελϑόντι εἰς τὴν οἰκίαν 
λυκέρα προσενέγκασα γάλα παρεκάλει ῥοφῆσαι" ὃ δ᾽ 
οὐ ϑέλω᾽ εἶπεν. ἦν γὰρ ἐφεστηκυῖα γραῦς αὐτῷ. ἣ δὲ 
ἀποφύσα, εἶπε, καὶ τῷ κάτω χρῶ. Θαὶς ἐραστοῦ τινος 
ὑτῆς ἀλαζόνος παρὰ πολλῶν ποτήρια χρησαμένου καὶ 

ὅ ποταμὼ (ϑυρθοτδον. οὐ) ἐμβάλλετον (βυρδῖβοι. ε) 8 καὶ 
αα, βοῆν, δικέλλας, “ἀλλὰ εἰ κτλ᾽ οοπϊ. Μὰθδ 11 φϑέγξασϑαι 
ἘΠ οουν. Μοίῃ 22 μόσχιος Α: οοΥΥ. Εὶ 20 Θαὶς δὲ Ἐ, 
ἔς». 290,2 

ΑΥ̓ΒΕΝΑΕυΒ 111. 19 

Θ 

ὰ 

- δασεῖα 
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λέγοντος θέλειν ταῦτα συγκόψαι. ἄλλα ὃὲ κατασκευά. 

σαι, “ἀπολεῖς, ἔφη, ἑκάστου τὸ ἴδιον. Ζεόντιον κατα- 

κειμένη μετ᾽ ἐραστοῦ, ἐπεισελϑούσης εἰς τὸ συμπόσιον 

Γλυκέρας καὶ τοῦ ἐραστοῦ αὐτῆς ταύτῃ μᾶλλον προσ-᾿ 

ἔχοντος. κατάστυγνος ἦν. ὡς δ᾽ ἐπιστρέψας ὃ γνώρι- 
μος αὐτὴν ἠρώτησε τί λυπεῖται. “ἡ ὑστέρα μὲ λυπεῖ" 

ἔφη. πρὸς “αίδα τὴν Κορινϑίαν ἐραστὴς ἀποσφράγισμα, 

πέμψας ἐκέλευε παραγίνεσθαι. ἣ δ᾽ “οὐ δύναμαι, 

6 εἶπε 'πηλός ἐστι’. Θαὶς πρὸς γράσωνα πορευομένη, 

ἐραστήν, ἐπεὶ τις αὐτὴν ἠρώτα ποῦ πορεύεται. εἶπεν 
(Εν. Μεᾷ. 1885)" ἡ 4 ἰγεῖ συνοικήσουσα τῷ Πανδίονος." 

Φρύνη συνδειπνοῦσά ποτε γράσωνι ἄρασα φορίνην 

λαβέ, εἶπε, καὶ ταῦτα τράγε.᾽ πέμψαντος δέ τινος αὐτῇ, 

γοντος ὅτι δεκαἕέτης ἐστίν, “μικρὸς ὡς πολλῶν ἐτῶν" 

ἔφη. ξητουμένου δὲ ἔν τινι συμποσίῳ διὰ τίνα αἰτία! 

οἱ στέφανοι κρήμνανται, εἶπεν “ὅτι ψυχαγωγοῦσιν. 

μαστιγίου δέ τινος μειρακιξυομένου πρὸς αὐτὴν κι 

Ε φαμένου πολλαῖς συμπεπλέχϑαι, καϑ' ὑπόκρισιν ἐδ’ 

᾿ϑρώπασεν. ἐπερωτήσαντος δὲ τὴν αἰτίαν 

σοι, εἶπεν, ὅτι πολλὰς ἔχεις. φιλάργυρος δέ τις ἐροὶ 
στὴς ὑποκοριξόμενος αὐτὴν εἶπεν “Αφροδίσιον εἶ Πρ 
ξιτέλους"᾽ ἣ δὲ 'σὺ δ᾽ Ἔρως Φειδίου. 

ὅ0. ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν πολιτικῶν οἶδά τινας μνημί 
νεύοντας αὐτῶν ἢ κατηγοροῦντας ἢ ἀπολογουμένου " 

μνησϑήσομαι καὶ τούτων. 4Φημοσϑένης μὲν γὰρ ὁ 

2 Λεόντιον δὲ "αὶ 10 αὐτὴν ἤρετο Ὁ 12 ἄιρασα ἡ 
οοτν. Εἰ 18 ταῦτα τράγε Μεῖη: κατάτραγε ΑΕ 18 τπ|6 }} 
μικρός γε ὡς τοσούτων ἐτῶν Ῥ. 840 1τ κρήμανται ΒΒ 20 ἐξ 
μένου δὲ Ἐὶ οὅ Ρ]δηΐϊα8 ἑταιρῶν ἢ 
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τῷ κατὰ ᾿ἀνδροτίωνος (66) Σινώπης μέμνηται καὶ Φα- 
'νοστράτης. καὶ περὶ μὲν τῆς Σινώπης Ἡρόδικος δῆδθ 
Κρατήτειος ἐν ς΄ Κωμῳδουμένων φησὶν ὅτι ἴάβυδος 

ἰλέγετο διὰ τὸ γραῦς εἶναι. μνημονεύει δ᾽ αὐτῆς 
ἀντιφάνης ἐν ᾿ἀρχάδι (1 321 Κ) καὶ ἐν Κηπουρῷ (ὔ. ὅτ), 

γίδι, (Ὁ. 80), καὶ 4λεξις ἐν Κλεοβουλίνῃ (10. 383) καὶ 

αλλικράτης ἐν Μοσχίωνι (Ὁ. 416). περὶ δὲ τῆς Φανο- 
τράτης 4πολλόδωρός φησιν ἐν τῷ περὶ τῶν ᾿4ϑήνη- 
τιν Ἑταιρίδων ὅτι Φϑειροπύλη ἐπεκαλεῖτο, ἐπειδήπερ ἐπὶ 
ἧς ϑύρας ἑστῶσα ἐφϑειρίζξετο. Ὑπερείδης δ᾽ ἐν τῷ 
'ατὰ ᾿Δρισταγόρας φησί (ἔτ. 28 Β153᾽ “καὶ πάλιν τὰς 
φύας καλουμένας τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκαλέσατε.᾽ ἑταιρῶν Ὁ 

᾿πωνυμίαι αἵ ἀφύαι., περὶ ὧν ὁ προειρημένος ᾽'4πολλό- 

ἰωῶρός φησι" “Σταγόνιον καὶ άνϑις ἀδελφαί: αὗται 

φύαι ἐκαλοῦντο. ὅτι λευκαὶ καὶ λεπταὶ οὖσαι τοὺς 4“ 

ἰφϑαλμοὺς μεγάλους εἶχον. ᾿ἀντιφάνης δὲ ἐν τῷ 

"ερὶ Ἑταιρῶν Νικοστρατίδα φησὶν ᾿φύην κληϑῆναι 

Ἰὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ὁ δ᾽ αὐτὸς Ὑπερείδης ἐν τῷ 
ατὰ Μαντιϑέου αἰκίας περὶ Γλυκέρας τάδε λέγει 
Ἰ. 124 Β])} “ἄγων Γλυκέραν τε τὴν Θαλασσίδος, ξεῦγος 

χῶν.᾿ ἄδηλον εἰ αὕτη ἐστὶν ἡ “Δρπάλῳ συνοῦσα" ο 

Περὶ ἧς φησιν Θεόπομπος ἐν τοῖς περὶ τῆς Χίας 

 ἰπιστολῆς ((ἨΟῚ 826), ὅτι μετὰ τὸν τῆς Πυϑιονίκης 

δ άνατον ὃ ἽΖρπαλος μετεπέμψατο τὴν Γλυκέραν ᾿49ή- 
ηϑεν᾽ ἣν καὶ ἐλϑοῦσαν οἰκεῖν ἐν τοῖς βασιλείοις τοῖς 

ν Ταρσῷ καὶ προσκυνεῖσϑαι ὑπὸ τοῦ πλῆϑους βασί- 

ὃ χρατήτιος αὶ ἐν γ΄ Ηδ:Ὁ. 5. Σινώπη 10. 11 ἐπὶ τῆς 
ὕλης Ἐ), οἵ, ἨδΥΡ. 5. Φανοστράτη 11 ὑπερίδης ΑἸ 14 ἐπω- 
"μία Μυ5 18 ἐπικληϑῆναι Ἐὶ 19 ὑπερίδης Δ 

195 



ποσοῖς -- - τορι πᾶν» δ: 25:9 οὐ ΣΕ ΣΕΣΘΘΕΣΣΦΖΟΘΗΝΣ 

α 

᾿ βιαίων ὁ Τυσίας. εἰ γνήσιος ὃ λόγος, καὶ Ναίδος τῇ 

2092 ΤΡ 

λιόσαν προσαγορευομένην" ἀπειρῆσϑαί τε πᾶσι μὴ στε: 

φανοῦν “ρπαλον, ἐὰν μὴ καὶ Γλυχέραν στεφανῶσιν 

ἐν Ῥωσσῷ δὲ καὶ εἰκόνα χαλκῆν αὐτῆς ἱστάναι τολ' 

μῆσαι παρὰ τὴν ἑαυτοῦ. τὰ ὅμοια δ᾽ εἴρηκε καὶ Κλείτ. 

αρχος ἐν ταῖς περὶ ᾿4λέξανδρον ἱστορίαις (ἔν. 21 Μ) 

ὁ δὲ γράψας τὸν ᾿“γῆνα τὸ σατυρικὸν δραμάτιον, εἴτι 

Πύϑων ἐστὶν ὃ Καταναῖος ἢ αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ᾿4λέξ. 

ανδρος. φησίν (. 810 Ν 6ε4.53}" 

καὶ μὴν ἀκούω μυριάδας τὸν “ρπαλον 

18 αὐτοῖσι τῶν ᾿Ζγῆνος οὐκ ἐλάττονας 

σίτου παραπέμψαι καὶ πολίτην γεγονέναι. 

Β. Γλυκέρας ὁ σῖτος οὗτος ἦν" ἔσται δ᾽ ἴσως 

ὃ αὐτοῖσιν ὀλέϑρου κοὐχ ἑταίρας ἀρραβών. 

61. Τυσίας δ᾽ ἐν τῷ πρὸς “αίδα. εἴ [γε] γνήσιος ' 

λόγος. τούτων μνημονεύει (ἔτ. 166 Ταῦ)" ἡ Φιλύρα γέ τὸ 

ἐπαύσατο πορνευομένη ἔτι νέα οὖσα καὶ Σκιώνη κα 

Ἱππάφεσις καὶ Θεόκλεια καὶ ἹΨαμάϑη καὶ “αγίσκα χα 

"Ανϑεια.᾽ μήποτε δὲ δεῖ γράφειν ἀντὶ τῆς ᾿Ανϑεία 
ἴἌντειαν. οὐ γὰρ εὑρίσκομεν παρ᾽ οὐδενὶ ἄνϑειαν ἄνα 

γεγραμμένην ἑταίραν. ἀπὸ δὲ᾿ ἀντείας καὶ ὅλον δρᾶμα ἔπι 
γραφόμενον. ὡς προεῖπον (ρ. 561 ο), Εὐνίκου ἢ Φιλυλλίο 

"Αντειά ἐστιν. καὶ ὁ τὸν κατὰ Νεαίρας δὲ λόγον γρο 
ψας ὑνη μοτεύειῖ αὐτῆς (19). ἐν δὲ τῷ κατὰ Φιλωνέδο 

ἑταίρας μέμνηται (ἴν. 245 Ταιν), χάἀν τῷ πρὸς Μέδοντ! 

ψευδομαρτυριῶν (ἔν. 1067) ζ ἀντιϑύπεεν. ἐπώνυμον «ὦ 

1 πᾶσι Ἐ: ἐπὶ πᾶσι ΔΑ, ἴοτῦ. τῇ πόλει, οἵ. ν. δυδὰ 8 ἔστι 
ναι Α (στῆσαι ἐτόλμησεν Β): οοΥτ, Οδ5 4 παρ᾽ αὐτὴν ἕαυτι 
Α: οοΟΥἿ. ς 11 διαπέμωψαι ». 5960 18 αὐτοῖς Α: ΟΟΥΥ. Ρ. 8: 
14. γε 61. Κ 19 ἄντιαν Δ, οἵ. δ. 5. ἄνϑεια 20 ἀντίας 
22 ἄντια Δ, ἢοο ἔογῦ, ἀρ] θη τα 20 ᾿ἀντικύρας δια. 808. 
οἵ, Ηδυρ. 8. υ 
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στὶ τοῦτο ἑταίρας" τὸ γὰρ κύριον ἦν Οἵα. ὡς ᾽4ρι- 
τοφάνης εἴρηκεν ἐν τῷ περὶ Ἑταιρῶν. ᾿Αντικύραν 
ὑτὴν φάσκων κληϑῆναι ἤτοι ὅτι συνέπινε παρακινοῦσι 
αὖ μεμηνόσιν ἢ ὅτι αὐτὴν ἀναλαβὼν ὁ ἰατρὸς Νικό- 

τρατος [καὶ] ἀποϑνήσκων κατέλιπεν αὐτῇ πολὺν ἐλλέ- 
ὁρον, ἄλλο δὲ οὐδέν. καὶ Πυκοῦργος ἐν τῷ κατὰ 

, 6 ΄ ’ ν δ 
εωκράτους (11) Εἰρηνίδος ἑταίρας μέμνηται ὡς ἕται- 

ονξδύει ἐν τῷ κατὰ Πατροκχλέους (ἴτ. 144 Β]).. αὕτη δὲ 
τι Α͵ξ ἐπεκαλεῖτο προείπομεν (ρ. 6826), διὰ τὸ Θαλλὸν 
τὸν κάπηλον ἐξαναλῶσαι. ὅτι δὲ ϑαλλῷ χαίρουσιν αἵ 

εἶγες, διόπερ οὐδ᾽ εἰς ἀκρόπολιν ἄνεισι τὸ ξῷον οὐδ 

ἤλῶς ᾿ϑηνᾷ ϑύεται διὰ τοῦτο, ἄλλος ἔσται λόγος» 

λλ᾽ ὅ γε Σοφοκλῆς ἐν Ποιμέσιν ὅτι ϑαλλοφαγεῖ τὸ 

τῶν φησιν οὕτως (ἴτ. 401 Ν)" 

ἑωϑινὸς γάρ, πρίν τιν᾽ αὐλιτῶν ὁρᾶν. 

ϑαλλὸν χιμαίρᾳ προσφέρων νεοσπάδα 
εἶδον στρατὸν στείχοντα παραλίαν ἄκραν. 

νημονεύει τῆς Ναννίου καὶ 4λεξις ἐν Ταραντίνοις 

ὕτως (Π 819 Κ)᾽ 

Νάννιον δὲ μαίνεται 
ἐπὶ τῷ Διονύσῳ. 

ὡμῳδῶν αὐτὴν ὡς μέϑυσον. Μένανδρος δ᾽ ἐν ἹΨευὸ- 
ρθακλεῖ φησιν (ἔτ. 624 Κ)᾿ 

᾿} 

1 Οἰα (βῖ. Α) ποιηθῇ σοτγαρίθτη 1.2 ᾿ἀντιφάνης Μυ8, 
Ἵν, Ἠδιροοτ. 1. 5 ὅ καὶ ογη. Εἰ, 46], ΠῚ 1 λεοχράτους 
ὑπερίδης Α Ἐὶ 10 προείπομεν, ἴτητηο 46 ΝΊοοπο Οδρτὰ Ὡδτ-- 

αὔστη ἔαϊὺ Ὁ. ὅ826, 564 οὗ Παγρ. 5. Νάννιον 18 ἴοτὺ, ἐστί, 
. 6. ἤ06 ἨΔ ἨΟΉ, ᾿χμαογίζων, ηἶδὲ χιοά την Θ0}]ιοςϊ 8 ἐεδέτηιο- 
ὑμήν, αεγαν 16 αὐλητῶν Α οὐ Ηδτρ: οοιτγ. ΒΕΚΚΟΥ 17 νέος 
αὖδα ἃ νεόπαιδα διηρ: οοττ. 88 18 ἴδον Α΄: οοὐγ. Μὰ58 19 μνη- 
ογευτῆς ναννίου Ἀ: ΟΟΥΥ. Μὰ8ὐ 228 ὡς μεϑυσσαν Α΄: ΟΟΥΥ. Μία 

ούσης τῷ “εωκράτει. Ναννίου δὲ Ὑπερείδης μνη-ὕδ1 

Ὀ 
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οὐκ ἐπείρα Νάννιον; 

᾿ντιφάνης δὲ ἐν τῷ περὶ Ἑταιρῶν “ Προσχήνιον, 

φησίν, ἐπεκαλεῖτο ἡ Νάννιον, ὅτι πρόσωπόν τε ἀστεῖο 

εἶχε καὶ ἐχρῆτο χρυσίοις καὶ ἱματίοις πολυτελέσι, ἐκ- 

δῦσα δὲ ἦν αἰσχροτάτη. ἦν δὲ Κορώνης τῆς Ναννίου 

ϑυγάτηρ, τὸ τῆς Τήϑης ἀναφέρουσα ἐκ τριπορνείας 

ς ὄνομα. καὶ Νεμεάδος δὲ τῆς αὐλητρίδος Ὑπερείδης 

μνημονεύει ἐν τῷ κατὰ Πατροκλέους (ἔν. 168 Β]). περ 

ἧς ἄξιον ϑαυμάξειν πῶς περιεῖδον ᾿4ϑηναῖοι οὕτω; 
προσαγορευομένην τὴν πόρνην, πανηγύρεως ἐνδοξοτά, 

της ὀνόματι χκεχρημένην᾽ ἐχεκώλυτο γὰρ τὰ τοιαῦτι 

τίϑεσϑαι ὀνόματα οὐ ἱμόνον [ταῖς ἑταιρούσαις, ἀλλὶ 

“καὶ ταῖς ἄλλαις δούλαις. ὥς φησι Πολέμων ἐν τὸ ; 

περὶ ᾿Ζκροπόλεως (ἔν. 8 Ῥε). ὅ3, χκαὶ Ὠχίμου δὲ τῇ 

ἐμῆς, ὡς σὺ φής. Κύνουλκε (οἵ, ». 661 ο), καὶ Ὑπεφείδη! 

μέμνηται ἐν τῷ κατὰ ᾿Δρισταγόρας β΄ λέγων οὕτω, 

ἃ (ἔν. 1τ ΒΙ)" ᾿ὥστε Λαὶς μὲν ἡ δοκοῦσα τῶν πώποτε διξι 

ηνοχέναι τὴν ὄψιν καὶ κιμον καὶ Μετάνειρα... Ν 

κόστρατος δὲ ὁ τῆς μέσης κωμῳδίας ποιητὴς ἐν Πα 

δρόσῳ οὑτωσὶ λέγων (1 22ὅ Κ)᾽ ᾿ 

ἔπειτα τῆς αὐτῆς ὁδοῦ 

πρὸς ᾿Δερόπην ἐλθοῦσα πέμψαι στρώματα 

αὐτὴν κέλευε. φησί. καὶ παρ᾽ Θκίμου 

χαλκώματα. 

4 χρυσεοις Α χρυσοῖς Ε: οοΥτ. Μεοῖπη ὅ αἰσχροτάτη : ταῖῃ 
τουδου Απύρμδπθβ ὡραᾷ Ηδίροον. 5. Νάννιον: διὰ τὸ ἐξωῦ 
δοκεῖν εὐμορφοτέραν εἶναι ἀννίου Α: οοΥὟ. Μὰβ 1 αὐλ 
τρίας ΑΔ: οοΥῖ. Εὶ οὐ ΗδιΡ. 5. Νεμεάς ὑπερίδης ΔῈ 11 χεχὶ 
λυτο ΑΒ 1 ὑπερίδης α [11 ἰοτύ. (πασῶν» τῶν 18 μεῖ 
νειραν Α: ΟΟΥΥ. δοῦν 18.19 ἀοὈθθαῦ καὶ Νικόστρατος, οἷ. τ 
21 ἐπι τὰ τῆς Α: οοὐτ. Μὰ59 21} κέλευ᾽ ἔφη Α: ὁοοὐτ. δ 
ὥκιμον ΑΔ: οοΥΥ. ΟΟὉ 
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Μένανδρος δ᾽ ἐν Κόλακι τάσδε καταλέγει ἑταίρας 

Ἔν, 296 Κ)᾽ ἃ 

Χρυσίδα, Κορώνην. ᾿Δντίκυραν, ᾿Ισχάδα, ὃ 

καὶ Ναννάριον ἔσχηκας ὡραίαν σφόδρα. 

Φιλέταιρος ἐν Κυναγίδι (1 282 Κ)᾽ 
οὐχὶ Κερχώπη μὲν ἤδη γέγον᾽ ἔτη τρισχίλια. '» 
ἡ δὲ Διοπείϑους ἀηδὴς Τέλεδις ἕτερα μυρία; 
Θεολύτην δ᾽ (οὐδ᾽ » οἶδεν οὐδεὶς ὅτε τὸ πρῶτον ἐγένετο. 
οὐχὶ “αὶς μὲν τελευτῶσ᾽ ἀπέϑανεν βινουμένη., 

5Ισϑμιὰς δὲ καὶ Νέαιρα κατασέσηπε καὶ Φίλα; 
Κοσσύφας δὲ καὶ Γαλήνας καὶ Κορώνας οὐ λέγω: ἢ 

περὶ δὲ Ναίδος σιωπῶ" γομφίους γὰρ οὐκ ἔχει. 

ϑεόφιλος Φιλαύλῳ (1 410 Κ)᾽ 

τοῦ μή ποτ᾽ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς Δαίδα ' 

φερόμενον ἢ Μηκωνίδ᾽ ἢ Σισύμβριον 

ἢ Βάραϑρον ἢ Θάλλουσαν ἢ τούτων τινά, 

ὧν ἐμπλέκουσι τοῖς λίνοις αἱ μαστροποί, 
ὶ Ναύσιον ἢ Μαλϑάκην.᾽ Ι 

ὅ. τοσαῦτ᾽ εἰπὼν μετά τινος τροχιλίας ὁ Μυρτί- 

09. ἱμή τι τοιοῦτοι ὑμεῖς οἵ φιλόσοφοι. ἔφη. οἱ καὶδ88 

τρὸ τῶν Ηδονικῶν καλουμένων αὐτοὶ τὸν τῆς ἡδονῆς 

Οἶχον ὑποσκάπτοντες. ὥς που ὃ Ἐρατοσϑένης ἔφη 
Ῥ. 198 Β). χἀμοὶ μὲν τὰ καλὰ τῶν ἑταιρῶν ἀποφϑέγ- 

8 ᾿Δἀντίκιρραν νἱχ τοεῖθ Μοίῃ ὁ γεγόνει α γέγονεν ἘΠ: 
ΟΥ̓, ῬΊΘΙΒοθ 7 Τελέσιλλα αὶ 8 οὐδ᾽ δαά, Μοίπ (οὐκ ΙΔ 0008) " 
0, 11 φιλακος᾽ συφας Α: ΟΟΥΥ. ΟΠ 11 γαλείνας Ἀ: ΟΟΥΤ. Ἧ 
[8 16 θάλλουσα Α: οοΥ. Μὰ 11 τοῖς λίϑοις Δ: ΟΘΟΥΥ. 
ΟἿ (ποθ Πα]θοθιηρίο ααἱ νογῦϊὺ γείίθι8), ἴατα ἰοτύ. {σ᾽ αἵ Ι 
8 ἀ6]. Μοίῃ:; τηῖ] Μγεθ]α5 νἱαθύαν ΤΉΘΟΡὮ11 ὑδθυ]δαη 46΄ 5ὰ0 Ἢ 
ὈΣΊ586 Ἰπάθα6 ἀπο ποταΐηδ, ἃ8 τα α]018 ΞΌΡΘΥΘ886, ναυσιον (5816 Α) 
οΥτιρύμτη, Νάννιον Μα8, ἔοτύ. ᾿Ηλύσιον μαλαϑακην Α: ΟΟΥΤ. 5 " 
9. τροχιλίας ϑυθρθοίαϊη, Ὡ60 ααδ6 βθουπίαν τηὔθργα ν᾽ ἀθη 
0 τοιοῦτον Α: ΟΟΥΥ, ϑοῃπ ἢ 
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ματα πεπεράνϑω μέχρι τούτων᾽ ἐπ᾽ ἄλλο δ᾽ εἶδος μετα- 
βήσομαν λόγων. καὶ πρῶτον μὲν μνησθήσομαι τοῦ 

φιλαληϑεστάτου Ἐπικούρου" ὅστις ἐγκυκλίου παι, 

δείας ἀμύητος ὧν ἐμακάριξε καὶ τοὺς ὁμοίως αὐτῷ ἐπὶ 

φιλοσοφίαν παρερχομένους, τοιαύτας φωνὰς προιέμενος, 

(ἔν. 117 175)" ᾿μακαρίζω σε, ὦ οὗτος, ὅτι καϑαρὸς πάσης 

παιδείας ἐπὶ φιλοσοφίαν ὥρμησαι. ὅϑεν αὐτὸν καὶ ἢ 

Τίμων φησὶν (ἔν. δ6 ὙΥ) ' 

γραμμοδιδασκαλίδην. ἀναγωγότατον ξωόντων. 

οὗτος οὖν ὁ ᾿Επίκουρος οὐ Λεόντιον εἶχεν ἐρωμένη! 
τὴν ἐπὶ ἑταιρείᾳ διαβόητον γενομένην; ἣ δὲ οὐδ᾽ ὅτ᾽ 

φιλοσοφεῖν ἤρξατο ἐπαύσατο ἑἕταιροῦσα, πᾶσι δὲ τοῖν 

᾿Επικουρείοις συνῆν ἐν τοῖς κήποις, ᾿Επικούρῳ δὲ καὶ 

ἀναφανδόν" ὥστ᾽ ἐκεῖνον πολλὴν φροντίδα ποιούμενος 

αὐτῆς τοῦτ᾽ ἐμφανίζειν διὰ τῶν πρὸς Ἕρμαρχον Ἐπιϊ 
στολῶν (τ. 121 8). 4. Μαίδος τὲ τῆς ἐξ Ὑκχάρω 

(πόλις δ᾽ αὕτη Σικελική, ἀφ᾽’ ἧς αἰχμάλωτος γενομέν 

ἧκεν εἰς Κόρινϑον, ὡς ἱστορεῖ ΠΟΛ ΘΟ ἐν τῷ ἕκτ᾽ 

τῶν πρὸς Τίμαιον (ἔν. 44 Ρυ)" ἧς καὶ ᾿Δφρίστιππος. ἤρ 

καὶ ““ἡμοθθουηρ ὁ ῥήτωρ Διογένης τε ὁ κύων ἧ κι 

᾿ἀφροδίτη ἡ ἐν Κορίνϑῳ ἡ Μελαινὶς καλουμένη νυκτὶ 

ἐπιφαινομένη ἐμήνυεν ἐραστῶν ἔφοδον πολυταλάντωι 

οὐχ Ὑπερείδης μνημονεύει ἐν τῷ κατὰ ᾿Δρισταγόρᾳ 

δευτέρῳ (ἔν. 11 Β]); ᾿“πελλῆς δὲ ὃ ξωγράφος ἔτι παρϑ 

νον οὖσαν τὴν “αίδα ϑεασάμενος ἀπὸ τῆς Πειρήνη δ᾽ 
ὑδροφοροῦσαν καὶ ϑαυμάσας τὸ κάλλος ἤγαγέν πο᾿ 

2 μὲν Κ: γελ 8 τῆς ἐγκυκλίου Ε Ἵ παιδείας Β08ν 
αἰτίας ΔῈ ὥρμησας Α (ἔρχῃ Ε): ὁοουτ. Καὶ ἷ 

ΤΊ 1088 βουϊρβὶύ, οἵ. Π1ορ. 1. 5 11 οὐχ ὅτε Α: οοὐν. Ν 
12 πᾶσί τε ἃ πᾶσι μὲν Ἐ: οοὐγ. α' 18 ἐπικουρίοις, Α΄ ΟΟΥ̓, 
16 [οτὺ. “αίδος δὲ 28 ὑπερίδης ἃ 24 ἔτι ἘΠ: ὅτι ἃ 
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τὴν εἰς φίλων συμπόσιον. χλευασάντων δ᾽ αὐτὸν 

ὧν ἑταίρων ὅτι ἀνϑ’ ἑταίρας παρϑένον εἰς τὸ συμπό- 

ον ἀγάγοι, “μὴ ϑαυμάσητε. εἶπεν. ἐγὼ γὰρ αὐτὴν 

ἰς μέλλουσαν ἀπόλαυσιν μετ᾽ οὐδ᾽ ὅλην τριετίαν καλὴν 

δείξω. τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ Σωκράτης ἐμαντεύσατο περὶ 

ἢεοδότης τῆς ᾿4ϑηναίας. ὥς φησι Ξενοφῶν ἐν ᾽4πο- 

υνημονεύμασιν (1711, 1) Ὃὅτει δὲ καλλίστη εἴη καὶ 
πτέρνα χρείττω λόγου παντὸς ἔχοι λέγοντός (τινος). 

ἰτέον ἡμῖν, ἔφη, ϑεασομένοις τὴν γυναῖκα᾽ οὐ γὰρ δὴ 

ἡκούουσιν ἔστιν κρῖναι τὸ κάλλος. οὕτω δ᾽ ἦν [ἡ Δαὶς] 

αλὴ ὡς καὶ τοὺς ξζωγράφους ἐρχομένους πρὸς αὐτὴν 
ἀπομιμεῖσϑαι τῆς γυναικὸς τοὺς μαστοὺς καὶ τὰ στέρνα. 

διαξζηλοτυπουμένη δέ ποτε ἡ Μαὶς Φρύνῃ πολὺν ἐρα- 

στῶν ἔσχηκεν ὅμιλον. οὐ διακρίνουσα πλούσιον ἢ πέ- 

νητα οὐδ᾽ ὑβριστικῶς αὐτοῖς χρωμένη. δῦ. ᾿Φρίστιππος 

δὲ χατ᾽ ἔτος δύο μῆνας συνδιημέρευεν αὐτῇ ἐν Αἰγίνῃ 

τοῖς ΠΟοσειδωνίοις᾽" καὶ ὀνειδιζόμενος ὑπὸ οἰκέτου. ὅτι 

σὺ μὲν αὐτῇ τοσοῦτον ἀργύριον δίδως. ἣ δὲ προῖκα 
Ζιογένει τῷ κυνὶ συγκυλίεται᾽, ἀπεκρίνατο" “ἐγὼ Δαίδι 

χορηγῶ πολλά, ἵνα αὐτὸς αὐτῆς ἀπολαύω. οὐχ ἵνα μὴ 

ἄλλος. τοῦ δὲ Διογένους εἰπόντος αὐτῷ" “᾿Δρίστιππε, 

κοινῇ συνοικεῖς πόρνῃ. ἢ κύνιξε οὖν, ὡς ἐγώ, ἢ πέ- 
παυσο’-- καὶ ὃ 4ρίστιππος" “ἄρά γε μή τί σοι ἄτοπον 
δοκεῖ εἶναι, Ζιόγενες, οἰκίαν οἰκεῖν ἐν ἧ πρότερον ὥκη- 

σαν ἄλλοι: “οὐ γάρ᾽ ἔφη. “τί δὲ ναῦν ἐν ἧ πολλοὶ 

4 τριέτειαν φῬούϊα8 ἱκανὴν (ρτο καλὴν) Μοὶπ, αὐοα ποὴ 
βαΐβοιῖώ 8 λέγοντός {τινος Κ: ἔλεγέν τε Α, οἵ. Χροη. 1. 5 
10 ἀχούσιον ἔστιν Α: οοτΥ. βοῦν ἡ Λαὶς 46]. ΝΊ1]αα 11 ἔοτί. 
εἰσερχομένους 138 διαφιλοτιμουμένη Κ τῇ Φρύνῃ Ε΄ 10 δύο 
τοῦ ἔτους μῆνας ἘΠ), ἴοτύ. δύο μνᾶς (διδοὺς), σγανίπ8 πᾶ60 ὕατ- 
δαΐα, ρυύαῦ ΨΥ Π]Δα 17 ὑπὸ τοῦ οἰκέτου Εἰ, ὑπὸ Ἱκέτου Καὶ (δπι 
ὙΜΊΠΔ τη), 1. 6. ἩϊΠοοίαβ ϑυγδουβδηυβ, οἵ, Ὀῖορ. [ν. 8, 7, 8 20 τί 
δὲ Εὶ οὖ Ὀίορ. [,. 2, 8,714: τί δαὶ Α 

Ξὥ αν τι - 
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πεπλεύκασιν;᾽ “οὐδὲ τοῦτο ἔφη. “οὕτως οὖν οὐδὲ γυ- 

ναιϊκὶ συνεῖναι ἄτοπόν ἐστιν ἧ πολλοὶ κέχρηνται. Νυμ- 
φόδωρος δ᾽ ὁ Συρακόσιος ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ, 

κοῦ φρουρίου εἶναι τὴν Παίδα. Στράττις δ᾽ ἐν Μα- 

κεδόσιν ἢ Παυσανίᾳ Κορινϑίαν αὐτὴν εἶναί φησιν διὰ 

τούτων (1 τ18 Κ)᾽ Ι 

εἰσὶν δὲ πόϑεν αἵ παῖδες αὗται καὶ τίνεο: 

Β. νυνὶ μὲν ἥκουσιν Μεγαρόϑεν, εἰσὶ δὲ 

Κορίνϑιαι" Δαὶς μὲν ἡδὶ Μεγακλέους. 

Τίμαιος δ᾽ ἐν τῇ τρισκαιδεκάτῃ τῶν Ἱστοριῶν (6. 

1219) ἐξ Ὑκχάρων" καϑὰ καὶ Πολέμων εἴρηκεν (ἐν. 44Ρὴ),. 

ἀναιρεϑῆναι φάσκων αὐτὴν ὑπό τινων γυναικῶν ἕν 

Θετταλίᾳ, ἐρασϑεῖσάν τινος Παυσανίου Θετταλοῦ, κατὰ 

φϑόνον καὶ δυσξηλίαν [ταῖς] ξυλίναις χελώναις τυπτο- 

μένην ἐν ᾿Αφροδίτης ἱερῷ. διὸ καὶ τὸ τέμενος κχλῆ- 
ϑῆναι ἀνοσίας ᾿ἀφροδίτης. δείκνυσθαι δ᾽ αὐτῆς τάφον 

παρὰ τῷ Πηνειῷ σημεῖον ἔχοντα ὑδρίαν λιϑίνην καὶ 

ἐπίγραμμα τόδε" 

τῆσδέ ποϑ᾽ ἡ μεγάλαυχος ἀνίκητός τὲ πρὸς ἀλκὴν 

“λλὰς ἐδουλώϑη κάλλεος ἰσοϑέου. 

“Δαίδος" ἣν ἑτέκνωσεν Ἔρως, ϑρέψεν δὲ Κόρινθορ, 

κεῖται δ᾽ ἐν. κλεινοῖς Θετταλικοῖς πεδίοιο. 

αὐτοσχεδιάξουσιν οὖν οἱ λέγοντες αὐτὴν ἐν Κορίνϑ 

τεϑάφϑαι πρὸς τῷ Κρανείῳ. ὅθ. ᾿Φριστοτέλης δ᾽ 
Σταγιρίτης οὐκ ἐξ Ἑρπυλλίδος τῆς ἑταίρας ἐπαιδὸ 

8 πόϑεν ϑοιι : ὅϑεν α 9 νῦν μὲν Α: οοτῖ. ῬογΒ [10 μὲ. 
ἧι μέγα κλεοσὶδί ἃ: ἡδὶ ὨΙ, Μεγακλέους ῬοΥΒ, 564 ἱποοτίβ μ88 
1ὅ ταῖς οἴχ. Εἰ οὖ 8680]. Ατὶϑδῦ. Ρ] αὖ 1179 11 ἀνοσίας οὐϊαῦ 
5680]. Αὐἱδύ, ἀνδροφόνου Ρ]αῦ. δυγαῦ. 21 ρ. 168 ἃ 20 ἴο 
πρὸς ἀλκῆς 26 ὁ σατυριστὴς ΑΞ]: οοτῖ. ΜΒ, πἰδὶ ἔογίθ ἱπθρί 
Ἰαβὰ βουρϑιῦ Αἰμθπαθα9: Σατυρίσης 26 ἐπαιδοποιήσατο ΝΘ 
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ποίησε Νικόμαχον καὶ συνῆν ταύτῃ μέχρι ϑανάτου, 

ὥς φησιν Ἕρμιππος ἐν τῷ περὶ ᾿Δριστοτέλους πρώτῳ 
( ἪΘ ΠΙ 46). ἐπιμελείας φάσκων τῆς δεούσης τετυχη- 

κέναι ἐν ταῖς τοῦ φιλοσόφου διαϑήκαις. ὃ δὲ καλὸς 
ἡμῶν Πλάτων οὐκ ᾿Δρχεάνασσαν τὴν Κολοφωνίαν ἕταί- 

ραν ἠγάπα; ὡς καὶ ἄδειν εἰς αὐτὴν τάδε (6ρ. 80 Β᾿)᾿ 

᾿ἀρχεάνασσαν ἔχω τὴν ἐκ Κολοφῶνος ἑταίρην, 

ἧς καὶ ἐπὶ ῥυτίδων πικρὸς ἔπεστιν ἔρως. 
ἃ δειλοὶ νεότητος ἀπαντήσαντες ἐκείνης 

πρωτοπόρου, δι᾽ ὅσης ἤλϑετε πυρκαιῆς. 

Περικλῆς δὲ ὃ Ὀλύμπιος, ὥς φησι Κλέαρχος ἐν 
πρώτῳ ᾿Ερωτικῶν (θῊΘ 1Π 814), οὐχ ἕνεκεν ᾿“σπασίας -- 
οὐ τῆς νεωτέρας ἀλλὰ τῆς Σωκράτει τῷ σοφῷ συγγε- 

νομένης -- καίπερ τηλικοῦτον ἀξίωμα συνέσεως καὶ πολι- 

τικῆς δυνάμεως κτησάμενος, οὐ συνετάραξε πᾶσαν τὴν 

Ελλάδα; ἦν δ᾽ οὗτος (δ) ἀνὴρ πρὸς ἀφροδίσια πάνυ κατα- 
ἐρής᾽ ὅστις καὶ τῇ τοῦ υἱοῦ γυναικὶ συνῆν, ὡς Στη- 

σίμβροτος ὁ Θάσιος ἱστορεῖ, κατὰ τοὺς αὐτοὺς αὐτῷ 

θόνους γενόμενος καὶ ἑωρακὼς αὐτόν, ἐν τῷ ἐπιγρα- 

φομένῳ περὶ Θεμιστοκλέους καὶ Θουκυδίδου καὶ Περι- 
ἰκλέους (ἨΘ 1 δ6). ᾿ἀντισϑένης δ᾽ ὁ Σωκρατικὸς 

᾿ἐρασϑέντα φησὶν αὐτὸν ᾿Ζσπασίας δὶς τῆς ἡμέρας 

εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα ἀπ᾽ αὐτῆς ἀσπάξεσϑαι τὴν ἄνϑροω- 

τον, καὶ φευγούσης ποτὲ αὐτῆς γραφὴν ἀσεβείας λέγων 

ὅ ἡμῖν ὕπεοπου, ἔοτί. ὑμῶν ὅ οὗ 7 ἀρχαιάνασσαν ΑΙ, 
68 ῬΙΟΥΘ 1060 ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ε Εὶ 8 καὶ ἀπορρυτίδων Α κἀπὶ 
υτίδων ἘΠ, ὕχτα ἴοτί. ἐφέζετ᾽ Ἔρως 9. 10 αἰτίου Απθμ. Ρ. 
Υ1 217 18 οὐ τῆς νεωτέρας (1. 6. ΟΥ̓́Τ ϑτη10860) ἀλλὰ Κ: 
ἧς νεωτέρας ἀλλ᾽ οὐ Ἀ, Βἰτα!] ον Ε 16 οὐ ᾿ὔογαῦ ὑτὰ τνἱχ 
δπαϊθ 16 ὁ δ. Καὶ 21 Αἰσχίνης δ᾽ ἸᾶοοῦΒ 2284 ρδι]10 
"Ποῦ θα6ο ΡΙαῦ. Ῥαγ. ο. 34 28 ἴογτί. ἀσπάξεσϑαι {καὶ κατα-- 
ριλεῖνν 

ἅμ ς λαῦεσγοσο». ἃ ἐμ νας 
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ὑπὲρ αὐτῆς πλείονα ἐδάκρυσεν ἢ ὅτε ὑπὲρ τοῦ βίου 

καὶ τῆς οὐσίας ἐκινδύνευε. καὶ Κίμωνος δ᾽ Ἐλπινίχῃ. 

τῇ ἀδελφῇ παρανόμως συνόντος. εἶϑ᾽ ὕστερον ἐχδοϑεί- 

σης Καλλίᾳ, καὶ φυγαδευϑέντος μισϑὸν ἔλαβε τῆς καϑ- 

ἔ όδου αὐτοῦ ὁ Περικλῆς τὸ τῇ ᾿Ελπινίκῃ μιχϑῆναι. 

Πυϑαίνετος δ᾽ ἐν τρίτῳ περὶ Αἰγίνης (ΠΗ6 ΙΥ͂ 4817) 

Περίανδρόν φησιν ἐξ ᾿Επιδαύρου τὴν Προκλέους ϑυ-᾿ 

γατέρα Μέλισσαν ἰδόντα Πελοποννησιακῶς ἠσϑημένην. 

(ἀναμπέχονος γὰρ καὶ μονοχίτων ἦν καὶ ὠνοχόει τοῖς 
ἐργαζομένοις) ἐρασϑέντα γῆμαι. Πύρρου δὲ τοῦ Ἠπει-" 

ρωτῶν βασιλέως. ὃς ἦν τρίτος ἀπὺ Πύρρου τοῦ ἐπ᾿ 
Ἰταλίαν στρατεύσαντος. ἐρωμένη ἦν Τίγρις ἡ Δευκαδία᾽ 

δϑθοὴν Ὀλυμπιὰς ἡ τοῦ νεανίσκου μήτηρ φαρμάκοις ἀπ- 

ἔχτεινεν." 

Ὅτ. καὶ ὃ Οὐλπιανός. ὥσπερ ἕρμαιόν τι. ἔτι λα- 

λοῦντος τοῦ Μυρτίλου ἔφη, εἰ ἔχομεν ἀρρενικῶς εἰρὴ 

μένον τὸν τίγριν. ᾿Φιλήμονα γὰρ οἶδα τοῦτ᾽ εἰρη 

κότα ἐν Νεαίρᾳ (1 490 Κ)᾽ 

ὥσπερ Σέλευκος δεῦρ᾽ ἔπεμψε τὴν τίγριν. 

ἣν εἴδομεν ἡμεῖς. τῷ Σελεύκῳ πάλιν ἔδει 

[τι] ἡμᾶς παρ᾽ ἡμῶν ἀντιπέμψαι ϑηρίον 
τρυγέρανον᾽ οὐ γὰρ γίγνεται τοῦτ᾽ αὐτόϑι.᾽ 

πρὸς ὃν ὁ Μυρτίλος “ἔφη" "ἐπείπερ ἡμῖν ἐμποδὼ 

ἐγένου κατάλογον γυναικῶν ποιουμένοις. οὐ κατὰ τὸ 

ν» Σωσικράτους τοῦ Φαναγορείτου ᾿Ηοίους ἢ τὸν τῶ Ὁ 

1 πλείω Εὶ 2 ἐκινδύνευσε Α: οοὐγ. Ε΄ 2546 ΟἸπποη 
οὐ Ῥριϊαπαγιὶ ΔΙΉΊΟΥΘΒ. Ππ]οὸ Ἰοο0 ποὴ ἀρ 8. 4 ἔοτῦ. τῇ ὕστερι 
ἐκδοϑείσῃ Καλλίᾳ 18 ἣν Β: ἦν 117 τοῦτ᾽ ϑυβρθεῦαι 
ἔογτὺ. οὕτως γ6] τϑοίϊυ8 ϑηλυκῶς 20 ἴδωμεν Α: ΟΘΟΥΤ. 
21 τι 46]. ΟἸθυΐουβ 24 οὐ κατὰ {τὰς Ἡσιόδου ᾿Ηοίας ἢ) το 
Μοὶ 25 Σωστράτου ϑο.γν 60]]. Σἔθρῃ. Β. 5. Πυκάλη φα 
γοριστοῦ Α: οοὐγ. Μὰ (Φαναγορίτου) 
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γυναικῶν κατάλογον Νικαινέτου τοῦ Σαμίου ἢ ̓4βδη- 

ρέτου, μικρὸν ἐπισχὼν ἐπὶ τὴν παρὰ σοῦ τρέψομαι 
πεῦσιν, “Φοῖνιξ ἄττα γεραιέ (1 601). μάϑε οὖν ὅτι 
ἀρσενικῶς εἴρηκε τὸν τίγριν ΄άλεξις ἐν Πυραύνῳ 

οὕτως (1 812 Κ)᾽ 

ἄνοιγ᾽. ἄνοιγε τὴν ϑύραν' ἐλάνϑανον 

πάλαι περιπατῶν ἀνδριάς. ἀλέτων ὄνος. 

ποτάμιος ἵππος. τοῖχος. ὃ Σελεύκου τίγρις. 

ἔχων δὲ καὶ ἄλλα μαρτύρια ἀνατίϑεμαι τὰ νῦν, ἕως 

ἂν ἀπομνημονεύσω τὸν [περὶ] τῶν καλῶν γυναικῶν 
κατάλογον. ὕδ8. Κλέαρχος γὰρ περὶ ᾿Επαμινώνδου 
φησὶν οὕτως (ἨΟδ Π 810)" ᾿Επαμινώνδας δ᾽ ὃ Θηβαῖος 

σεμνότερον μὲν τούτων. οὐκ εὐσχημόνως δὲ περὶ τὰς 

ὁμιλίας ἐσφάλλετο τὴν γνώμην. εἴ τις ϑεωροίη τὰ 

πραχϑέντα αὐτῷ περὶ τὴν “άκωνος γυναῖκα. Ὑπερεί- 

δὴης δ᾽ ὃ δήτωρ ἐκ τῆς πατρῴας οἰκίας τὸν υἱὸν ἀπο- 

᾿Ιβαλὼν Γλαύκιππον Μυρρίνην τὴν πολυτελεστάτην 

ἑταίραν ἀνέλαβε. καὶ ταύτην μὲν ἐν ἄστει εἶχεν, ἐν 
Πειραιεῖ δὲ ᾿Δρισταγόραν, Φίλαν δ᾽ ἐν Ἐλευσῖνι. ἣν 

πολλῶν ὠνησάμενος χρημότων εἶχεν ἐλευϑερώσας, ὕστε- 

ρον δὲ καὶ οἰκουρὸν αὐτὴν ἐποιήσατο, ὡς Ἰδομενεὺς 

ἱστορεῖ (ΕΘ 1 492). ἐν δὲ τῷ ὑπὲρ Φρύνης λόγῳ 
Ὑπερείδης ὁμολογῶν ἐρᾶν τῆς γυναικὸς ((. 114 8) 
καὶ οὐδέπω τοῦ ἔρωτος ἀπηλλαγμένος τὴν προειρημέ- 
νην Μυροίνην εἰς τὴν οἰκίαν εἰσήγαγεν. ὅ9. ἦν δ᾽ 

ἡ Φρύνη ἐκ Θεσπιῶν. κρινομένη δὲ ὑπὸ Εὐθίου τὴν 

ἐπὶ ϑανάτῳ ἀπέφυγεν" διόπερ ὀργισϑεὶς ὃ Εὐϑίας οὐκ 

2 ἀποσχὼν Α: οοττ. Οὐτδ68 1 ἀνδρείας Δ: σοΥΥ. [)4160 
10 [περὶ] Μοίῃ 18 σεμνότερος Καὶ 10. 16 ὑπερίδης ΔῈ 
[6,11 ἐχβαλὼν τοοῖθ νἱῤ. Χ οΥ. 849 ἃ 11 μυρίννην Α μύρινναν Ἐὶ 
26 ϑεσπειῶν Αα ϑεσπιέων Ἐὶ ' 

[95] 
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ἔτι εἶπεν ἄλλην δίκην, ὥς φησιν Ἕρμιππος (ΗΘ ΠΙ 50). 

ὁ ὁ δὲ Ὑπερείδης (ἔν. 181 Β1) συναγορεύων τῇ Φρύνῃ, ὡς. 

οὐδὲν ἤνυε λέγων ἐπίδοξοί τε ἦσαν οἵ δικασταὶ κατα- 

ψηφιούμενοι, παραγαγὼν αὐτὴν εἰς τοὐμφανὲς καὶ 

περιρήξας τοὺς χιτωνίσκους γυμνά τε τὰ στέρνα ποιή- 

σας τοὺς ἐπιλογικοὺς οἴχτους ἔκ τῆς ὄψεως αὐτῆς 

ἐπερρητόρευσεν δεισιδαιμονῆσαί τε ἐποίησεν τοὺς δικα- 

στὰς τὴν ὑποφῆτιν καὶ ξάκορον ᾿“φροδίτης ἐλέῳ χα- 

οισαμένους μὴ ἀποκτεῖναι. καὶ ἀφεϑείσης ἐγράφη μετὰ 

ταῦτα ψήφισμα. μηδένα οἰκτίζεσϑαι τῶν λεγόντων ὑπέρ, 

τινος μηδὲ βλεπόμενον τὸν κατηγορούμενον ἢ τὴν κατῆ- 

γορουμένην χρίνεσϑαι. ἦν δὲ ὄντως μᾶλλον ἡ Φρύνη, 

καλὴ ἐν τοῖς μὴ βλεπομένοις. διόπερ οὐδὲ ῥαδίως ἦ [ 

αὐτὴν ἰδεῖν γυμνήν" ἐχέσαρκον γὰρ χιτώνιον ἠμπείχετα 

μΏ 

χαὶ τοῖς δημοσίοις οὐκ ἐχρῆτο βαλανείοις. τῇ δὲ τῶνῦ 

Ἐλευσινίων πανηγύρει καὶ τῇ τῶν Ποσειδωνίων ἔὐ 

ὄψει τῶν Πανελλήνων πάντων; ἀποϑεμένη ϑοίμάτιοι 
καὶ λύσασα τὰς κόμας ἐνέβαινε τῇ ϑαλάττῃ" καὶ ἃ 
αὐτῆς ᾿ἀπελλῆς τὴν ᾿ἀναδυομένην ᾿ἀφροδίτην ἀπεγρύ 

δϑιψατο. καὶ Πραξιτέλης δὲ ὃ ἀγαλματοποιὸς ἐρῶν αὐτῇ" 

τὴν Κνιδίαν ᾿Δφροδίτην ἀπ’ αὐτῆς ἐπλάσατο καὶ ὁ 

τῇ τοῦ Ἔρωτος βάσει τῇ ὑπὸ τὴν σκηνὴν τοῦ ϑεάτρο 
ἐπέγραψε (λπίμ. ΡΙ. 204)" Ι 

Πραξιτέλης ὃν ἔπασχε διηκρίβωσεν Ἔρωτα. 

ἐξ ἰδίης ἕλκων ἀρχέτυπον κραδίης. 

Φρύνῃ μισϑὸν ἐμεῖο διδοὺς ἐμέ. φίλτρα δὲ βά 

οὐκέτ᾽ ὀιστεύων. ἀλλ᾽ ἀτενιζόμενοος. 

Π. 8 τοὺς δικὰς Α: οοΥγΥ. Καὶ 8.9 χρησαμένους (48 (1 
γοϊαϊν Ναβαταβ, ααἱ χρισαμένους), ὑτὰιία, τοοῦθ ἀθέθπαι Υ] 
18 ῥώδιον Μὺ86 [117 πάντων οτα. αὶ ἀποτιϑεμένη Α: 
ϑοϊίμάτια Α: ὁοττ. Εἰ 19.20 ἀνεγράψατο ΑΕ: ΘΟΥ̓͂- 
24 [οτῦ. διηκρίβωσέ μ΄ Ἔρωτα 

(9 
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ἐχλογὴν δὲ αὐτῇ τῶν ἀγαλμάτων ἔδωκεν. εἴτε τὸν "Ὁ 
ρῶτα ϑέλοι λαβεῖν εἴτε τὸν ἐπὶ Τριπόδων Σάτυρον. 

ἣ δὲ ἑλομένη τὸν Ἔρωτα ἀνέϑηκεν αὐτὸν ἐν Θεσπιαῖς. 

αὐτῆς δὲ τῆς Φρύνης οἱ περιχτίονες ἀνδριάντα ποιή- 
σαντες ἀνέϑηκαν ἐν Ζελφοῖς χρύσεον ἐπὶ κίονος Πεν- 

οἰχελικοῦ᾽ κατεσχεύασε δ᾽ αὐτὸν Πραξιτέλης. ὃν καὶ ϑεα- 
σάμενος Κράτης ὁ κυνικχὸς ἔφη τῆς τῶν Ἑλλήνων 

 ἠχρασίας ἀνάϑημα. ἕστηκε δὲ καὶ ἡ εἰκὼν αὕτη μέση 
τῆς ᾿Ζρχιδάμου τοῦ “ακεδαιμονίων βασιλέως καὶ τῆς ς 

τ ιλίππου τοῦ ᾿Αμύντου, ἔχουσα ἐπιγραφὴν ᾿ὑ Φρύνη 

 Επικλέους Θεσπική᾽. ὥς φησιν ᾿Δλκέτας ἐν β΄ περὶ 
τῶν ἐν Ζελφοῖς ᾿ἀναϑημάτων (ΗΟ ῚΥ 296). 00. ᾽4πολ- 
ἰόδωρος δ᾽ ἐν τῷ περὶ Ἑταιρῶν δύο ἀναγράφει 

Ῥρύνας γεγονέναι. ὧν τὴν μὲν ἐπικαλεῖσϑαι Κλαυσι- 
ἱενέλωτα, τὴν δὲ Σαπέρδιον. Ἡρόδικος δὲ ἐν ἕκτῳ 

; } ὡμοῳδουμένων τὴν μὲν παρὰ τοῖς ῥήτορσί φησιν ὀνο- 
. ταξομένην Σηστὸν καλεῖσϑαι διὰ τὸ ἀποσήϑευν καὶ ἀπο- 
' ὕειν τοὺς συνόντας αὐτῇ, τὴν δὲ Θεσπικήν. ἐπλούτει ἃ 

Ἔ σφόδρα ἡ Φρύνη καὶ ὑπισχνεῖτο τειχιεῖν τὰς Θήβας, 

οδθὼν ἐπιγράψωσιν Θηβαῖοι ὅτι “᾿Ζ4λέξανδρος μὲν κατέ- 
χαψεν, ἀνέστησεν ὃὲ Φρύνη ἡ ἑἕταίρα᾽. ὡς ἱστορεῖ 

Σ 

οὔ πλούτου αὐτῆς Τιμοκλῆς ὃ κωμικὸς ἐν Νεαίρα --- 

ρόκειται τὸ μαρτύριον (ρ.561) --- καὶ άμφις ἐν Κου- 
26 (δὲ (οἵ, ». δθτ). παρεσίτει δὲ τῇ Φρύνῃ Γρυλλίων εἷς 

ν τῶν ᾿Δρεοπαγιτῶν, ὡς καὶ Σάτυρος ὁ Ὀλύνϑιος 6 

1 δὲ Κ: τε ΔΠ 4, 6 φοίϊα5 ποιησάμενοι 11 Θε- 
τιαχή Κι, ἰΐετη υ. 18 14 γεγονέναι 46]. Κ 16 τὴν μὲν Ἐ!: 
ἽΑ 17 Σῇστρον ποῖ τϑοίθ Μαᾶγν; οοτηροθαθταῦ Ἠθγοάϊουβ 
ἽΠΠΟΙ, αὑδθ οὐ ὥϑ'ϑεθοβ, οὐτὰ ϑίπορω, αὑδθ.εὖ ΑΡγάοβ, οἵ. 

τ ὅϑθδ 19 ἴοτί. Φὥρύνη, (ἣν καὶ ἀνατειχιεῖν Μοΐπῃ 
ΤΠ) ἐπιγράφωσιν Μεΐῃ 20 ἀρεοπαγειτῶν Α: 6017. ΚΕ 
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ὑποχριτὴς Παμφίλῃ. ᾿ἀριστογείτων δὲ ἐν τῷ κατὰ 
Φρύνης (ἔν. τ Τὰν) τὸ κύριόν φησιν αὐτῆς εἶναι ὄνομα, 
Μνησαρέτην. οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὅτι τὸν ἐπιγραφόμενον 

κατ᾽ αὐτῆς Εὐθίου λόγον Διόδωρος ὃ περιηγητὴς 

᾿ἀναξιμένους φησὶν εἶναι. Ποσείδιππος δ᾽ ὃ χῶμι- 
κὺς ἐν ᾿Εφεσίᾳ τάδε φησὶν περὶ αὐτῆς (1Π 389 Κ᾽" 

Φρύνη ποϑ'᾽ ἡμῶν γέγονεν ἐπιφανεστάτη 

πολὺ τῶν ἑταιρῶν. καὶ γὰρ εἰ νεωτέρα 

τῶν τότε χρόνων εἶ, τόν γ᾽ ἀγῶν᾽ ἀκήκοας. 

βλάπτειν δοκοῦσα τοὺς βίους μείζους βλάβας 
ξ τὴν ἡλιαίαν εἷλε περὶ τοῦ σώματος... 

καὶ τῶν δικαστῶν καϑ' ἕνα δεξιουμένη 

μετὰ δαχρύων διέσωσε τὴν ψυχὴν μόλις. 

ΟἹ. ἴστε δὲ ὅτι καὶ Δημάδης ὃ δήτωρ ἐξ αὐλητρίδο 

ἑταίρας ἐπαιδοποιήσατο 4ημέαν" ὃν φρυαττόμενόν ποΐ 

ἐπὶ τοῦ βήματος ἐπεστόμισεν Ὑπερείδης εἰπών" “ὦ 

σιωπήδῃ. μειράκιον. μεῖζον τῆς μητρὸς ἔχων τὸ φύσημο 

καὶ Βίων δ᾽ ὃ Βορυσϑενίτης φιλόσοφος ἑταίρας 

δρουΐὸς Ὀλυμπίας Πακαίνης, ὥς φησι Νικίας ὃ Νικαιὲ 

ἐν ταῖς τῶν φιλοσόφων Διαδοχαῖς. Σοφοκλῆς δ᾽ 

τραγωδιοποιὸς ἤδη γέρων ὧν ἠράσϑη Θεωρίδος τ 

ἑταίρας. ἱκετεύων οὖν τὴν ᾿ἀφροδίτην φησίν" 
κλῦϑί μευ εὐχομένου, Κουροτρόφε" δὸς δὲ γυναῦ 

τήνδε νέων μὲν ἀναίνεσϑαι φιλότητα καὶ εὐνήν, 

ἣ δ᾽ ἐπιτερπέσϑω πολιοκροτάφοισι γέρουσιν, 

ὧν ἰσχὺς μὲν ἀπήμβλυνται, ϑυμὸς δὲ μενοινᾶ. 
ταῦτα μέν ἐστιν ἐκ τῶν εἰς Ὅμηρον ἀναφερομένν 

δ ποσίδιππος ἃ ἴ πρὸ ἡμῶν Α: οοττν. γα. 9 εἶ [8: 
εἴη 11 εἶδε Βοίμο, Βἰϑίατη πού. Καὶ 16 ὑπερίδης! ἢ 
28 κλύε Α ἘΠ: οοὐτ. 6 νἱῦα Ηοπι. Ρ. 18 ΝΥ εοὺὸ 26 ϑυμὸς τγἱῦ. 
ϑεῖος 21 (00]]. 22) πραυϑαιϑιη δἷπο ραἰθῦ, αὐοὰ 4588 δ 
Βοιρκίας ΡῚ, 11 348᾽, ΒΌΡΠΟΟΙΙ Βο8 σϑύβαβ Αὐμοηδθαμ ὑΠ10 58 
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(ρ. 12 Βαυτα). τῆς δὲ Θεωρίδος μνημονεύει λέγων ἔν Ὁ 

τινι στασίμῳ οὕτως (ἔτ. 6098 Ν᾽" 
φίλη γὰρ ἡ Θεωρίς. 

ἐπὶ ὃὲ δυσμαῖς ὧν τοῦ βίου, ὥς φησιν Ἡγήσανδρος 
ῬΗΘ ΤΥ͂ 418), ᾿“ρχίππην ἠγάπησεν τὴν ἑταίραν καὶ τοῦ 

βίου κληρονόμον κατέλιπεν. ὅτι δὲ γηραιῷ ὄντι τῷ 

"Σοφοκλεῖ συνῆν ἡ ̓ 4ρχίππη, ὃ πρότερος αὐτῆς ἐραστὴς 

᾿Σμιχρένηφ ἐρωτώμενος ὑπό τινος τί πράττει ᾿“ρχίππη 

᾿αριέντως ἔφη" ᾿ὥσπερ αἱ γλαῦκες ἐπὶ τάφον κάϑηται.᾽ 
2, ἀλλὰ μὴν καὶ ᾿Ισοχράτης ὁ τῶν ῥητόρων αἰδημο- 

'ἰἔστατος Μετάνειραν εἶχεν ἐρωμένην καὶ καλήν. ὡς 
υδσίας ἱστορεῖ ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς (ἔν. 258 Τυν). Ζ΄η- 

οσϑένης δ᾽ ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας (21) τὴν Μετάνειραν α 

οὔ “υσίου φησὶν ἐρωμένην εἶναι. ἥττητο δὲ καὶ ὁ 
δ]υσίας Μαγίδος τῆς ἑταίρας, ἧς ἔγραψεν ἐγκώμιον 

ζέφαλος ὁ ῥήτωρ (ρ. 511 Ταῦ καϑάπερ καὶ ᾽4λκιδά- 
. ἀρ ὃ Ἐλαίτης ὃ Γοργίου μαϑητὴς ἔγραψεν καὶ αὐτὸς 

“ ψιχώμιον Ναίδος τῆς ἑταίρας (ἔτ. 3. τὴν δὲ Ναίδα 

ύτην Πυσίας ἐν τῷ κατὰ Φιλωνίδου βιαίων, εἰ 

νήσιος ὃ λόγος, ἐρωμένην φησὶ (τ. 246) γενέσϑαι Φι- 
ς ὑνίδου γράφων ὧδε' “ἔστιν οὖν γυνὴ ἑταίρα Ναὶς 
᾿ς Πομα, ἧς ᾿Δρχίας κύριός ἐστιν, ὁ δ᾽ Ὑμέναιος ἐπιτή- 

ο9, ὁ Φιλωνίδης δ᾽ ἐρᾶν φησιν. μνημονεύει αὐτῆς 

δ΄ χἀν τῷ Πλούτῳ ἐν ᾧ λέγει (119)᾽ 
ἐρᾷ δὲ Λαὶς οὐ διὰ σὲ Φιλωνίδου; 

Ῥαπτέον Ναὶς καὶ οὐ Λαίς. Ἥρμιππος δ᾽ ἐν τῷ 

2 στασίμως Α: οοΥὙ. (δ8 9 ἐπὶ τάφων Α: οοττ. Εὶ 
» 11 ἀδημονέστερος Α: οοττ, Μυ8 (αἰδημονέστερος) οὗ ϑοιν 
καὶ καλήν οοτταρία: παγκάλην Μοΐη, παλλακήν ΠΟΥ, πθὰ- 
τ χϑοῖρ, ἔοτέ, καὶ Μ“αγίσχαν 15 Λυσίας καὶ Λαγίδος Ἐ;. 
ἴοτξ, ἐν οἷς ᾿ ᾿ 
Αὐμβμάπῦβ 1Π7. 20 
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περὶ Ἰσοκράτους (ΕΗ ΤΠ 49) προβαίνοντά φησι τῇ 

ἡλικίᾳ τὸν Ἰσοχράτη ἀναλαβεῖν “αγίσκαν τὴν ἑταίραν 

εἰς τὴν οἰκίαν, ἐξ ἧς καὶ γενέσϑαι αὐτῷ ϑυγάτριον. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτῆς Στράττις ἐν τούτοις (1 112 Κ᾽ 

καὶ τὴν “αγίσκαν τὴν ᾿Ισοχράτους παλλακὴν 

ἰδεῖν μὲ συκάζουσαν εὐναίαν ἔτι. 

τόν τ’ αὐλοτρύπην αὐτόν. .... 

6 καὶ Πυσίας δ᾽ ἐν τῷ κατὰ ΔΛαίδος. εἰ γνήσιος ὁ λόγο 

μνημονεύει αὐτῆς. καταλέγων καὶ ἄλλας ἑταίρας ἐ 

τούτοις (ἔν. 1δ6 Ταῦ) ᾿ Φιλύρα γέ τοι ἐπαύσατο πορνευ" 

ομένη [καὶ] ἔτι νέα οὖσα καὶ Σκιώνη καὶ Ἱππάφεσι 
καὶ Θεόκλεια καὶ Ψαμάϑη καὶ Ζ“αγίσκα καὶ ἴάνϑει 

καὶ ᾿Δριστόκλεια.. 08. Ζ4ημοσϑένη δὲ τὸν ῥήτορα 

τεκνοποιήσασϑαι ἐξ ἑταίρας ἔχει λόγος. αὐτὸς γοῦν ἐ 
τῷ περὶ Χρυσίου λόγῳ (ἔν. 4 Ταῦ προαγήοχε τὰ τέκι ἴ 
ἐπὶ τὸ δικαστήριον ὡς δι᾽ ἐκείνων ἔλεον ἕξων χα 

τῆς μητρός, καίτοι ἔϑος ἐχόντων τῶν κρινομένων τ 

ἢ γυναῖκας ἐπάγεσϑαι" ἀλλ᾽ αἰδοῖ τοῦτ᾽ ἐποίησεν, φεύγῃ 

τὴν διαβολήν. ἀκόλαστος δ᾽ ἦν ὃ δήτωρ περὶ τὰ ἀφῇ 

δίσια. ὥς φησιν Ἰδομενεύς (6 1Π 499). ᾿4ριστάρχ) 

γοῦν τινος ἐρασϑεὶς μειρακίου χκαὶ δι᾽ αὐτὸν παροιΐ- 
σας εἰς Νικόδημον ἐξέκοψεν αὐτοῦ τοὺς ὀφϑαλμο!. 

παραδέδοται δὲ καὶ περὶ ὄψα καὶ περὶ νέους καὶ 

γυναῖκας πολυτελής. τοιγαροῦν καὶ ὃ γραμματεύς π΄ 

δοβαὐτοῦ εἶπε' “τί δ᾽ ἄν τις περὶ Δημοσθένους λέ 
δύναιτο; τὰ γὰρ ἐνιαυτῷ μελετηϑέντα ἐκείνῳ μία γ1 

1 αὐτὸν εἶϑ᾽ ἥκειν ταχύ ΞδΌΡΡΘ 60]]1. νἱῦ. ΙΒΟΟΥ. Ρ.9 
Ὑγ οϑὺ 11 καὶ οτι. Ρ. ὄδθα 1 χρυσειου Α: οοΥν, Ἐς δ0: 
αγείοχε Α: ΟΟΥΥ. Εἰ 18 ἔοτύ. τοῦτ᾽ (οὐκ 91 δι αὐτὸν 
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μιᾷ νυχτὶ συνέχεεν. ἀναλαβεῖν γοῦν καὶ εἰς τὴν οἰκίαν 
λέγεταί τινα Κνωσίωνα μειρακίδσκον. καίτοι γυναῖκα 

ἔχων" ὡς καὶ αὐτὴν ἀγανακτήσασαν συγκοιμᾶσϑαι τῷ 

Κνωσίωνι. 
θ4. Μυρρίνην δὲ τὴν Σαμίαν ἑταίραν 4ημήτριος 

εἶχεν ὃ βασιλεὺς ὃ τῆς διαδοχῆς τελευταῖος καὶ ἔξω 

"τοῦ διαδήματος κοινωνὸν εἶχε τῆς βασιλείας, ὥς φησιν 

᾿Νιχόλαος ὃ Ζαμασκηνός (ἨΔ ΠῚ 414. Πτολεμαῖός 

ἰΙαδέλφου βασιλέως Εἰρήνην εἶχε τὴν ἑταίραν, ἥτις 

ὑπὸ Θρᾳκῶν ἐν Ἐφέσῳ ἐπιβουλευομένου τοῦ Πτολεμαίου 

καὶ χαταφυγόντος εἰς τὸ τῆς ᾿Δρτέμιδος ἱερὸν συγκατ- 

ἔφυγεν καὶ ἀποχτεινάντων αὐτὸν ἐχείνων ἢ Εἰρήνη 

ἐχομένη τῶν δόπτρων τῶν ϑυρῶν τοῦ ἱεροῦ ἐπέρραινεν 
οὔ αἵματος τοῖς βωμοῖς. ξως καὶ αὐτὴν κατέσφαξαν. 

᾿βανάην ὃὲ τὴν Δεοντίου τῆς ᾿ΕἘπικουρείου ϑυγατέρα 
. παιριζομένην καὶ αὐτὴν Σώφρων εἶχεν ὁ ἐπὶ τῆς 

πον’ δι’ ἣν αὐτὸς μὲν ἐσώϑ' ἐπιβουλευόμενος ὑπὸ ἣν αὐτὸς μὲν ἐσώϑη ψενος 
"1αοδίκης, ἣ δὲ κατεκρημνίσϑη, ὡς γράφει Φύλαρχος 

Πεοντίου δ᾽ οὖσα τῆς μετ’ Ἐπικούρου τοῦ φυσικοῦ 
᾿χολασάσης ϑυγάτηρ, Σώφρονος δὲ γεγονυῖα πρότερον 

ρωμένη, παραχολουϑοῦσα διότι ἀποκτεῖναι βούλεται 

 δὸν Σώφρονα ἡ Λαοδίκη διανεύει τῷ Σώφρονι, μη- 
Ἰὕουσα τὴν ἐπιβουλήν. ὃ δὲ συλλαβὼν καὶ προσποιη- 

ΓΖ) [ ΄ εὶς συγχωρεῖν περὶ ὧν λέγει δύ᾽ ἡμέρας παρῃτήσατο 

14 ἔρραινεν Α: οοττ. Κι, ἐνέρραινεν Ποῦ 10 δάναϊν Α 
ὑπουρίου α 20 τάδε οἵη. ς, ζλέγων» τάδε Μοῖαη 24 παρα- 
λουϑοῦσα 1, 6. οὐην ἡγἐοϊοσογ οί 20 5644 δῶθο ταὰύ]αῦο, λέγεν 
8, Ἰιδοᾶϊοο 

205 

[- 



[.] 

Ε μίας ἑταίρας ἐρασϑεὶς ἡδέως δι’ αὐτὴν καὶ Δαμπιϑ 

808 ΙΓ Ε 

εἰς σκέψιν" καὶ συγχωρησάσης νυχτὸς ἔφυγεν εἰς Ἔφε-. 

σον. μαϑοῦσα δὲ ἡ Μαοδίκη τὸ ποιηϑὲν ὑπὸ τῆς Ζ4.α- 
νάης κατεχρήμνισεν τὴν ἄνϑρωπον., οὐδὲν τῶν προ- 

γεγενημένων φιλανθρώπων ἐπὶ νοῦν βαλομένη. τὴν δὲ 
Ζανάην φασίν. ὡς ἤσϑετο τὸν ἐπηρτημένον αὐτῇ κίν- 

δυνον. ἀναχρινομένην ὑπὸ τῆς Δαοδίκης οὐδ᾽ ἀπὸ 

σεῶς αὐτὴν ἀξιῶσαι" ἀπαγομένην τε ἐπὶ τὸν κρημνὲ 

εἰπεῖν ὡς δικαίως οἱ πολλοὶ καταφρονοῦσι τοῦ ϑείου 

ὅτε “ἐγὼ μὲν τὸν γενόμενόν μοι ἄνδρα σώσασα τοιαύτηϊ 

χάριτα παρὰ τοῦ δαιμονίου λαμβάνω, Μαοδέκη δὲ τὸ 
ἴδιον ἀποκτείνασα τηλικαύτης τιμῆς ἀξιοῦται." ὁ δ᾽ αὐ 

Φύλαρχος καὶ περὶ Μύστας ἱστορεῖ ἐν τῇ τεσσαρεσχαι 
δεκάτῃ οὕτως ἀν. 841): ᾿“Μύστα Σελεύκου τοῦ βασιλέα, 
ἐρωμένη ἦν" ἥτις ὑπὸ Γαλατῶν Σελεύκου νικηϑέντι 

χαὶ μόλις ἐκ τῆς φυγῆς διασωϑέντος αὐτὴ μεταμφιεσ 

μένη τὴν βασιλικὴν ἐσθῆτα καὶ δάκια λαβοῦσα ϑερ 

παινίδος τῆς τυχούσης συλληφϑεῖσα ἀπήχϑη μετὰ τῇ 

ἄλλων αἰχμαλώτων καὶ πραϑεῖσα ὁμοίως ταῖς ἕαυτ 

ϑεραπαινίσιν ἦλϑεν εἰς Ῥόδον: ἔνϑα ἐχφήνασα ἕο 

ἥτις ἦν περισπουδάστως ὑπὸ τῶν Ῥοδίων τῷ Σελε 
διεπέμφϑη. 

[00Ὁ. Ζημήτριος δ᾽ ὁ Φαληρεὺς “αμπιτοῦς τῆς Ε 

4 ἐπισυμβαλομένη Α: οοΥτ, 88 7 δὲ ἐπὶ Μυβ 
Νοῖμ 11 τιλικαύτης 12 Μύστης γμυΐο 
αμφιασαμένη Ἐ οὐ Ῥοΐγδρῃ. 8,61 160 καὶ ῥάκια λαβέ 
(οὕ. ΡοΪ. 1. 5): καὶ ἀναλαβοῦσα 11 ἀνήχϑη ἈΈἘ: οοΥγ. ΠῚ 
9 5ααᾳ ὑούμπι ῃοο οἀραῦ 6χ ΠΙΟΡΘΙΘ 1. ὅ, 176 οὖ πιδχῖτηθ 6Χ [8- 
ἀϊομθ ἴῃ Νοϑούϑιη οοηϑαύατα 8 Ὁ ποὺ ἴοοο, Ὁ πὸ 1δ8πὶ πῇ 
ἐποῦτη πουηΐηδι Θμαμηθυϑ δῦ, 56 ϑυηοταμη ἔα θα]δ 6. πϑεγαα 
δἰϊθηασα ποὺ, Καὶ 28 δι᾽ αὐτὴν ἴδο: δ᾽ αὐτὴν (ἢ 
τηΘηο0} Α 
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προσηγορεύετο. ὥς φησι Ζ4έυλλος (6 1 801)" ἐκα- 

λεῖτο δὲ καὶ Χαριτοβλέφαρος. Νικαρέτη δὲ ἡ ἑταίρα 
ἐρωμένη ἦν Στεφάνου τοῦ ῥήτορος, Λυσίου δὲ τοῦ 
σοφιστοῦ Μετάνειρα. ἦσαν δὲ αὗται δοῦλαι Κασίου 
τοῦ Ἠλείου μετὰ καὶ ἄλλων ἑταιρῶν, ᾿Αντείας. Στρα- 

"τόλας. ᾿Δριστοκλείας, Φίλας. ᾿Ισϑμιάδος. Νεαίρας. ἡ 
"Ἰδὲ Νέαιρα ἦν [Στρατοκλείδου] ἐρωμένη Ξενοκλείδου 
τ νοῦ ποιητοῦ καὶ Ἱππάρχου τοῦ ὑποχριτοῦ καὶ Φρυνίω- 

νος τοῦ Παιανιέως. ὃς ἦν Δήμωνος μὲν υἱός. 4ημο- 

ρους δὲ ἀδελφιδοῦς. τὴν δὲ Νέαιραν εἶχον ἡμέραν 
ταρ᾽ ἡμέραν διαιτητῶν γενομένων φίλων Φρυνίων καὶ 

Στέφανος ὃ ῥδήτωρ᾽ ὃς καὶ τὴν τῆς Νεαίρας ϑυγατέραδ94 

 Στρυμβήλην τὴν ὕστερον Φανὼ κληϑεῖσαν ὡς ἰδίαν 

ατέρα ἐξέδοτο Φράστορι τῷ Αἰγιαλεῖ,. ὥς φησι 

“ἸεΣ]ημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας (60). ὃς καὶ περὶ Σι- 

ὦπης τῆς ἑταίρας τάδε λέγει (416) “᾿4ρχίαν τὸν ἵερο- 

ἄντην ἐξελεγχϑέντα ἐν τῷ δικαστηρίῳ ὡς ἀσεβοῦντα 
ἸΙαἱ ϑύοντα παρὰ τὰ πάτρια τὰς ϑυσίας ἐχολάσατε' 

᾿ἰΙαἱ ἄλλα τε κατηγορήϑη αὐτοῦ καὶ ὅτι Σινώπῃ τῇ 

"ταίρᾳ “Δλῴοις ἐπὶ τῆς ἐσχάρας τῆς ἐν τῇ αὐλῇ Ἔλευ- υ 
ἵνι προσαγούσῃ ἱερεῖον ϑύσειεν, νομίμου ὄντος ἐν 

χύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἱερεῖα μὴ ϑύειν, οὐδὲ ἐκείνου οὔσης 

ἧς θυσίας, ἀλλὰ τῆς ἱερείας." 

06. διαβόητος δ᾽ ἑταίρα γέγονε καὶ ἡ Μιλησία 

1 προσηγύρευτο Α: οοττ. ἴα. Δίδυμος (ποπ Ζέυλλος) Πῖορ 
“π΄ Νιβαρέτη ΕἸΥΟΥ ΟΟΙΩΡΙ] δ οΥ 5 8 Στέφανος ποτ ΤὨδύου θϑῦ, 
“«"΄ ἃ ἔλεγε τὴν δίχην (ο. Νϑδου. 10) 4 Χαρισίου ο. ΝοδδΥ,. 18 
ἷ,»΄΄ Στρατοπλείδου ἀἸξεοσταρμθταθ, 11 γε]υῦ ζὑπὸΣ διαιτητῶν 
“ς όμενοι φίλοι, οἴ, ο. Νοδοτ. 46 86 18 Στουβήλη ο. Νοδετ. 80 

ΓΙ 
ἐν φάστορι Α 21 προσαγούσης ἃ 
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φώνιος νεανίσκος. Βακλχίδα ἔχων ἐρωμένην τὴν Σαμίαν. 

λόγους οὖν προσενέγκαντος τοῦ νεανίσκου πρὸς αὐτὴν 

ἡ Πλαγγὼν ἀκούουσα τῆς Βακχχίδος τὸ κάλλος καὶ 

ἀποτρέψαι ϑέλουσα τὸν νεανίσκον τοῦ πρὸς αὑτὴν 

ἔρωτος. ὡς ἀδύνατον ἦν, ἤτησε τῆς συνουσίας μισϑὸν 

τὸν Βαλχχίδος ὅρμον διαβόητον ὄντα. ὃ δὲ σφοδρῶς 
ἐρῶν ἠξίωσε τὴν Βαχχίδα μὴ περιιδεῖν αὐτὸν ἀπολλύ- 

μενον. καὶ ἡ Βακχὶς τὴν ὁρμὴν κατιδοῦσα τοῦ νξεα- 

νίσκου ἔδωκε. Πλαγγὼν δὲ τὸ ἄξηλον συνιδοῦσα τῇ 

Βακχίδος τὸν μὲν ἀπέπεμψεν ἐκείνῃ. τῷ δὲ ὡμίλησε: 
καὶ τοῦ λοιποῦ φίλαι ἐγένοντο, κοινῶς περιέπουσαι 

τὸν ἐραστήν. ἐφ᾽ οἷς Ἴωνες ἀγασϑέντες, ὥς φησι Με: 

νέτωρ ἕν τῷ περὶ ᾿ἀναϑημάτων (ΗΘ ΙΓ 452), Πασι 

φίλαν ἐκάλεσαν τὴν Πλαγγόνα. μαρτυρεῖ δὲ καὶ ᾿άρχί᾽ 

λοχος περὶ αὐτῆς ἐν τούτοις (ἔν. 19 ΒΦ) 

συκῇ πετραίη πολλὰς βόσκουσα κορώνας, 

εὐήϑης ξείνων δέκτρια Πασιφίλη. 

ὅτι δὲ καὶ Μένανδρος ὁ ποιητὴς ἤρα Γλυκέρας κοινό 

ἐνεμεσήϑη δέ. Φιλήμονος γὰρ ἑταίρας ἐρασϑέντε 
καὶ χρηστὴν ταύτην ὀνομάσαντος διὰ τοῦ δράματε 

(Ἱ ὅ84 Κ), ἀντέγραψεν Μένανδρος ὡς οὐδεμιᾶς οὔσ' 

χρηστῆς (ἵν. 945). 

61. “ρπαλος δ᾽ ὁ Μακεδὼν ὃ τῶν ᾿4λεξάνδρι, 

πολλὰ χρημάτων συλήσας καὶ καταφυγὼν εἰς ᾿4ϑήν! 

ἐρασϑεὶς Πυϑιονίκης πολλὰ εἰς αὐτὴν κατανάλωσ ὃ 

ἑταίραν οὖσαν καὶ ἀποϑανούσῃ πολυτάλαντον μνημεῖ 

κατεσκεύασεν" “ἐκφέρων τε αὐτὴν ἐπὶ τὰς ταφάς, 

9 «τὸν ὅρμον» ἔδωκε ϑο!πν δὲ Κ: τε Α 10 ἔοτύ. αὐτῷ ἐν 
16 αὐτῆς 1. 6. ῬΑΒΙΡΏΙ 46, αὐοὰ ποιηθῃ βούαμι 8Ὸ Ατομΐ]οιο. 
Ῥοβύθα ἴῃ Ῥ]ΙΔΠΡΌΠΘΠΙ ἐρατιβ]αῥατα αϑὺ 10 παλλὰς Ἀ: ΟΟΥ̓ ᾽ν 
1858α4ᾳ παθο στιὰ ]]α οὔ κατηνάλωσεν Ἐ;, οτῦ. κατανήλωσεν! 
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ρησι Ποσειδώνιος ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ τῶν 
Ἰστοριῶν (ΒῊΘ 1Π 289), τεχνιτῶν τῶν ἐπισημοτάτων 
ορῷ μεγάλῳ καὶ παντοίοις ὀργάνοις καὶ συμφωνίαις 
παρέπεμπε τὸ σῶμα. Δικαίαρχος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ 
ἧς εἰς Τροφωνίου Καταβάσεώς φησι (1.11 266)" “ταὐτὸ 

δὲ πάϑοι τις ἂν ἐπὶ τὴν ᾿4ϑηναίων πόλιν ἀφικνού- ᾿ 

γος κατὰ τὴν ἀπ᾽ ᾿Ελευσῖνος τὴν ἱερὰν δδὸν καλου- 
ἕνην. χαὶ γὰρ ἐνταῦϑα καταστὰς οὗ ἂν φανῇ τὸ - 

ρῶτον ὁ τῆς ᾿4ϑηνᾶς ἀφορώμενος νεὼς καὶ τὸ πόλισμα, 

.. παρὰ τὴν ὁδὸν αὐτὴν ὠκοδομημένον μνῆμα οἷον 

οὐχ ἕτερον οὐδὲ σύνεγγυς οὐδέν ἐστι τῷ μεγέϑει. 

οὔτο ὃὲ τὸ μὲν πρῶτον, ὅπερ εἰκός. ἢ Μιλτιάδου 

ρήσειεν (ἂν) σαφῶς ἢ Περικλέους ἢ Κίμωνος ἤ τινος 

τέρου τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν εἶναι. {καὶ μάλιστα μὲνδ9ὅ 
Τεὐπὸ τῆς πόλεως δημοσίᾳ κατεσκευασμένον, εἰ δὲ μή, 

ἢεδομένον κατασχκευάσασϑαι. πάλιν δ᾽ ὅταν ἐξετάσῃ 
ἤ Πυϑιονίχκης τῆς ἑταίρας ὄν. τίνα χρὴ προσδοκίαν 

αβεῖν αὐτόν; Θεόπομπος δ᾽ ἐν τῇ πρὸς ᾿4λέξανδρον 
στολῇ τὴν Ζρπάλου διαβάλλων ἀκολασίαν φησίν 

ΗΘΊῚ 325)" “ἐπίσκεψαι δὲ καὶ διάκουσον σαφῶς παρὰ 
ὥν ἐκ Βαβυλῶνος ὃν τρόπον Πυϑιονίκην περιέστειλεν 

᾿ελευτήσασαν. ἣ Βακχίδος μὲν ἦν δούλη τῆς αὐλητρί- 

Ἡ Ὃς, ἐκείνη δὲ Σινώπης τῆς Θράττης τῆς ἐξ Αἰγίνης 

ἣ 1ϑήναξε μετενεγχαμένης τὴν πορνείαν" ὥστε γίνεσθαι Ὁ 

δὴ μόνον τρίδουλον, ἀλλὰ καὶ τρίπορνον αὐτήν. ἀπὸ 

1 ποσιδώνιος ἃ 8 εὐφωνίαις Α : ΟΟΥΥ. (88 ὅ τροφω- 
εἰου ἃ 1 κατὰ τὴν ἴαο: καὶ ταύτην Α 8 οὗ ἄν ἦ τὸ 

 “ρῶτον Α: 6ΟΥΥ. ΔΙῸ Κ 9 ὁ τῆς ᾿ϑηνᾶς ΜοΙη: εἰς Ζϑήνας Α 
8 φήσειεν ἂν Κ: φήσειε Α φήσειεν Ἐ), απο εβϑαυϊαν σαφῶς, 

ΟἹ σπτα γουΌο0 εἶναι Ἰπηροηάατη 14 καὶ αἀᾶ, αὶ 16 δεδο-. 
ἔγον Κὶ (5011, ὑπὸ τῆς πόλεως): δεδογμένον αὶ 17 ὄν, τίνα Κ: 
ντινα Α 
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πλειόνων δὲ ταλάντων ἢ διακοσίων δύο μνήματα κατε- 

σκεύασεν αὐτῆς" ὃ καὶ πάντες ἐθαύμαζον, ὅτι τῶν μὲν 

ἐν Κιλικίᾳ τελευτησάντων ὑπὲρ τῆς σῆς βασιλείας καὶ 
τῆς τῶν “Ελλήνων ἐλευϑερίας οὐδέπω νῦν οὔτε ἐκεῖνος 

οὔτ᾽ ἄλλος οὐδεὶς τῶν ἐπιστατῶν κεκόσμηκε τὸν τάφον. 

Πυϑιονίκης δὲ τῆς ἑταίρας φανήσεται τὸ μὲν ᾿4ϑήνησι, 

τὸ δ᾽ ἐν Βαβυλῶνι μνῆμα πολὺν ἤδη χρόνον ἐπιτε- 

ς τελεσμένον. ἣν γὰρ πάντες ἤδεσαν ὀλίγης δαπάνης 

κοινὴν τοῖς βουλομένοις γιγνομένην, ταύτης ἐτόλμησεν 
ὁ φίλος εἶναι σοῦ φάσκων ἱερὸν καὶ τέμενος ἵδρύσα- 
σϑαι καὶ προσαγορεῦσαι τὸν ναὸν καὶ τὸν βωμὸν Πυ- 

ϑιονίκης ᾿ἀφροδίτης, ἅμα τῆς τε παρὰ ϑεῶν τιμωρίας 

καταφρονῶν καὶ τὰς σὰς τιμὰς προπηλακίζειν ἐπιχει- 

ρῶν.᾽ μνημονεύει τούτων καὶ Φιλήμων ἐν Βαβυλω- ᾿ 

νίῳ (1 482 Κ)᾽ 

βασίλισσ᾽ ἔσῃ Βαβυλῶνος, ἂν οὕτω τύχῃ" 
τὴν Πυϑιονίκην οἶσϑα καὶ τὸν “ρπαλον. 

ἃ μνημονεύει δ᾽ αὐτῆς καὶ ΄Αλεξις ἐν Δυκίσκῳ (0. 847). 

608. μετὰ δὲ τὴν Πυϑιονίκης τελευτὴν ὃ “Ἄρπαλος 
Γλυκέραν μετεπέμψατο καὶ ταύτην ἑταίραν, ὡς ὁ Θεό- 3 

πομπὸς ἱστορεῖ, φάσκων ἀπειρηκέναι τὸν “Ἵρπαλον 
μὴ στεφανοῦν ἑαυτόν, εἰ μή τις στεφανώσειε καὶ τὴν ὦ 

πόρνην. “ἔστησέν τε εἰκόνα χαλκῆν τῆς Γλυκέρας ἐν 

Ῥωσσῷ τῆς Συρίας, οὗπερ καὶ σὲ καὶ αὑτὸν ἀνατι- 
ϑέναι μέλλει. παρέδωκέν τε αὐτῇ κατοικεῖν ἐν τοῖς ! 
βασιλείοις τοῖς ἐν Ταρσῷ καὶ ὁρᾷ ὑπὸ τοῦ λαοῦ προῦσ- 

8 ὀλίγης :Ιατα: κοινῆς Α 14 Ῥ]]Θτθομἶβ οὐ ΑἸΘσ 18 
ῥοϑυϊπιοηϊω Ὁ Αὐὔμθηδθο 1ηὐθιροβιῦα 16 βασιλίσσαις ἢ Βαβ. 
Αν οογ. Βοα 28.324 ἐν ερασσωι Α, οἵ Ρ». ὅδθεο 234 αὐτὸν 
Α : οοΥγ, ΜοΙη ὔ μέλλειν Α: 6οΥ7. (δ 8 26 καὶ ὁρᾷ γ6] 
Ῥχορύδθι πἰαύασμι νἱῤίοβω, ὡς γ6] καϑάπερ ϑεὼν ἵύ, καὶ ὅρα {πόρ- 
γὴν» ὑπὸ ὙΔ]ατα 
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᾿υνουμένην καὶ βασίλισσαν προσαγορευομένην καὶ 

ταῖς ἄλλαις δωρεαῖς τιμωμένην, αἷς πρέπον ἦν τὴν ὁ 

γὴν μητέρα καὶ τὴν σοὶ συνοικοῦσαν. συνεπιμαρτυρεῖ 

δΣ τούτοις καὶ ὁ τὸν ᾿Δ4γῆνα τὸ σατυρικὸν δραμάτιον 
γεγραφώς, ὅπερ ἐδίδαξεν Ζιονυσίων ὄντων ἐπὶ τοῦ 
γδάσπου [τοῦ] ποταμοῦ, εἴτε Πύϑων ἦν ὁ Καταναῖος 
ἡ [Ὁ] Βυξάντιος ἢ καὶ αὐτὸς ὁ βασιλεύς. ἐδιδάχϑη 

δΣ τὸ δρᾶμα ἤδη φυγόντος τοῦ ᾿“ρπάλου ἐπὶ ϑάλατταν 
αἱ ἀποστάντος. καὶ τῆς μὲν Πυϑιονίκης ὡς τεϑνη- 

υΐέας μέμνηται, τῆς δὲ Γλυκέρας ὡς οὔσης παρ᾽ αὐτῷ 

ταὺ τοῖς ᾿4ϑηναίοις αἰτίας γινομένης τοῦ δωρεὰς λαμ- ἢ 

θάνειν παρὰ ἹΦρπάλου., λέγων ὧδε (ἔν. 1 Ν)" 
ἔστιν δ᾽ ὅπου μὲν ὃ κάλαμος πέφυχ᾽ ὅδε 
φέτωμ᾽ ἄορνον. οὑξ ἀριστερᾶς δ᾽ ὅδε 

πόρνης ὃ κλεινὸς ναός, ὃν δὴ Παλλίδης 

τεύξας κατέγνω διὰ τὸ πρᾶγμ᾽ αὑτοῦ φυγήν. 

ἐνταῦϑα δὴ τῶν βαρβάρων τινὲς μάγοι 

ὁρῶντες αὐτὸν παγκχάκως διακείμενον 

ἔπεισαν ὡς ἄξουσι τὴν ψυχὴν ἄνω 

τὴν Πυϑιονίκης. ὅ96 

Παλλίδην δ᾽ ἐνταῦϑα ἐκάλεσε τὸν “Ἄρπαλον. ἐν (δὲν 

τοῖς ἑξῆς τῷ κυρίῳ καλέσας αὐτόν φησιν" 

ἐχμαϑεῖν δέ σου ποϑῶ 

μακρὰν ἀποικῶν κεῖϑεν, ᾿4τϑίδα χϑόνα 
10 τένες τύχαι καλοῦσιν ἢ πράττουσι τί. 

Α. ὅτε μὲν ἔφασκον δοῦλον ἐκτῆσϑαι βίον, 

Φι 

6 τοῦ 46]. Κ 7 ὁ ογι. 11 ρ. ὅ0 ἢ 18.14 ὅδ᾽ ἐφέτωμαορ- 
γον Α: αἰδύϊηχιῦ ΕἼΟΥ11Ο, φέτωμ᾽ οοτταρίυτη 16 λαός Α: 
ΠΟΥ. 85, οὗ, Ξορῃ. Ἐ].8 18 παγκάλως Α: ΘοΥΥ. Δ 19 ἀξιοῦσι 
Αι: οοΥΥ, Οδ5 21 δὲ δὰ. βοῦν 2886. ποϑῶν ἄκραν Α: 
ΟΟΥΥ, ἴδ Δ κατέχουσιν οί, ἰοχὺ. κρατοῦσιν 

γὰρ τς 



Ῥ 

ἰς] 

9514 ἼΠῸ, 

ἱκανὸν ἐδείπνουν: νῦν δὲ τὸν χέδροπα μόνον 
καὶ τὸν μάραϑον ἔσϑουσι. πυροὺς δ᾽ οὐ μάλα. 
Β. καὶ μὴν ἀκούω μυριάδας τὸν “ρπαλον 

16 αὐτοῖσι τῶν ᾿Αγῆνος οὐκ ἐλάσσονας 

σίτου διαπέμψαι καὶ πολίτην γεγονέναι. 5, 

Α΄. Γλυκέρας ὃ σῖτος οὗτος ἦν" ἔσται δ᾽ ἴσως 

αὐτοῖσιν ὀλέϑρου κοὐχ ἑταίρας ἀρραβών. 

09. ἐνδόξους δὲ ἑταίρας καὶ ἐπὶ κάλλει διαφερούσας 

ἤνεγκεν καὶ ἡ Ναύκρατις' Δωρίχαν τε, ἣν ἡ καλὴ 

Σαπφὼ ἐρωμένην γενομένην Χαράξου τοῦ ἀδελφοῦ 1 
αὐτῆς κατ᾽ ἐμπορίαν εἰς τὴν Ναύκρατιν ἀπαίροντος, 

διὰ τῆς ποιήσεως διαβάλλει (ἔν. 188 Β ὡς πολλὰ τοῦ 

Χαράξου νοσφισαμένην. Ἡρόδοτος δ᾽ αὐτὴν ἹΡοδῶπιν ἡ 
καλεῖ (ΤΙ 136), ἀγνοῶν ὅτι ἑτέρα τῆς Ζωρίχης ἐστὶν ἢ 

αὕτη, ἡ καὶ τοὺς περιβοήτους ὀβελίσκους ἀναϑεῖσα ἐν 

Ζελφοῖς, ὧν μέμνηται Κρατῖνος διὰ τούτων (1110)... 

εἰς δὲ τὴν ΖΔωρίχαν τόδ᾽ ἐποίησε τοὐπίγραμμα Πο- 

σείδιππος., [καίτοι] καὶ ἐν τῇ Δἰϑιοπίᾳ πολλάκις αὐτῆς, 
μνημονεύσας. ἐστὶ {δὲν τόδε" 

Ζωρίχα. ὀστέα μὲν σὰ πάλαι κόνιν. ξἕσσατο δ᾽ ἑσμὸς 

χαίτης ἥ τε μύρων ἔχπνοος ἀμπεχόνη., 
ἣ ποτὲ τὸν χαρίεντα περιστέλλουσα Χάραξον 

σύγχρους ὀρϑρινῶν ἥψαο κισσυβίων. 

δ Σαπφῷαι δὲ μένουσι φίλης ἔτι καὶ μενέουσιν 
ὠδῆς αἱ λευκαὶ φϑεγγόμεναι σελίδες. 

1 χεδρωπαν ὠμὸν Α: οοΥν, ῬΟΙΒ 2 τὸν μαραϑων᾽ Ἀ: 
οοΥΥ. ΜὰΒ 6 ἐστὶ δ᾽ Α: ὁοΥγ. Ρ. 808 106 Βἰδίυμι πού. θα. Βδξ 
17. 18 ποσίδιππος Δ 18 καίτοι 46]. ὙΥΊ] τη ογί. Δἰϑιοπίδι, 
οἵ, δᾶ ΧΙ ». 491. 19 δὲ 44. Μὰθ8Θ 20 σ᾽ ἁπαλὰ κοιμήσατο 
δεσμῶν Α: σὰ πάλαι Οδ5, γϑ]ὶαῦδ οοΥΥ. Καὶ (πάλαι κόνις ἰδ ο0 05) 
ἕσσατο οὗ κόνιν συ ἀπὸ κοινοῦ ρῬοβιίδ 21 γϑιθα μύρων 
ἔχπνοος Ῥαγϊδον δᾶ ἕσμὸν χαίτης γοΥ ποῦ 22 ἡ ἴΔο: ἥ ΔΙ 
24, 2ὅ νρῦθῶ ποη ᾿πἰθρτῶ ; 
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οὔνομα δὸν μακαριστόν, ὃ Ναύκρατις ὧδε φυλάξει. 

ἔστ᾽ ἂν ἴῃ Νείλου ναῦς ἐφ᾽ ἁλὸς πελάγη. 

καὶ ᾿Δρχεδίκη δ᾽ ἦν ἐκ τῆς Ναυκράτεως καὶ αὐτὴ ἑταίρα 
καλή. φιλεῖ γάρ πως ἡ Ναύκρατις. ὡς ὃ Ἡρόδοτός 
φησιν (. 5). ἐπαφροδίτους ἔχειν τὰς ἑταίρας. 0. καὶ 6 

ἡ ἐξ ᾿Ερέσου δὲ τῆς ἑταίρας... .. Σαπφὼ τοῦ καλοῦ 
Φάωνος ἐρασϑεῖσα περιβόητος ἦν, ὥς φησι Νύμφις 

ἐν Περίπλῳ ᾿4σίας (Ἢ α 1716). Νικαρέτη δὲ ἡ Μεγαρὶς 

οὐκ ἀγεννὴς ἦν ἑταίρα, ἀλλὰ καὶ γονέων . .. καὶ κατὰ 

παιδείαν ἐπέραστος ἦν. ἠκροᾶτο δὲ Στίλπωνος τοῦ 

φιλοσόφου. Βιλιστίχη δ᾽ ἡ ᾿4ργεία ἑταίρα καὶ αὐτὴ 

ἔνδοξος. τὸ γένος ἀπὸ τῶν ᾿Δτρειδῶν σῴζουσα. ὡς οἵ 

τὰ ᾿4ργολικὰ γράψαντες ἱστοροῦσιν. ἔνδοξος δ᾽ ἐστὶν 

᾿χαὶ Μέαινα ἡ ἑταίρα. ᾿Ζρμοδίου ἐρωμένη τοῦ τυραν- 

νοχτονήσαντος᾽ ἥτις καὶ αἰκιζομένη ὑπὸ τῶν περὶ 

Ἱππίαν τὸν τύραννον οὐδὲν ἐξειποῦσα ἐναπέϑανεν ταῖς 

βασάνοις. Στρατοκλῆς δ᾽ ὃ δήτωρ ἐρωμένην εἶχε τὴν 

ἐπικληϑεῖσαν “Πήμην ἑταίραν, τὴν καλουμένην Παρό- 

θᾶμα... διὰ τὸ χαὶ δύο δραχμῶν φοιτᾶν πρὸς τὸν 

βουλόμενον, ὥς φησι Γοργίας ἐν τῷ περὶ Ἑταιρῶν.᾽ 

ἐπὶ τούτοις ὁ Μυρτίλος μέλλων σιωπᾶν "ἀλλὰ 
μικροῦ, ἔφη. ἄνδρες φίλοι, ἐξελαϑόμην ὑμῖν εἰπεῖν 

τήν τε ᾿ἀντιμάχου “υδήν, προσέτι δὲ καὶ τὴν ὁμώνυ-591 

1 μακάριστον Α: οοΥΥ. Μὰθδ ὦὧιδε Α: ἥδε Μοίῃ, ἔοτῦ. οἷδε 
φυλάξαι 2 εσταν εἴηνειλου ἃ: οοΥΥ. ΠῚ ἔφαλος γεγανη Α: 
Θοττ. Μοΐῃ 8 δ᾽ ἦν Μυβ: δι᾽ ἣν ὅ. ὁ ἰοτύ. καὶ ἡ ἐξ 
Ἐρέσου δὲ τῆς {ποιητρίας ὁμώνυμος» ἑταίρα Σαπφὼ, ποι τοοῦθ 
τῆς ἑτέρας (81. Μυ8) ζὁμώνυμος» Σαπφώ 685, οἵ. 8]. γ. ᾿. 12,19 
9 γονέων ζξἕνεκαν ὕοτδεβ, γονέων {εὖ ἧκε Μοΐῃ 18 ΑΥρο]1- 
ΟΟΥΌΤη Βου]ρίογθτη ἔοσύ. Πϑυουατη ἀ1οὖ 18. 19 νουρῶ ὑαγθαῦο, 
θ᾽ τηυίῖ]δ; ϑέγαθοο!5 διαΐοδση ῬΒγ]δοΐατη τηθταοσδὺ Ρ]αὖ, Τθχη. 
Ο. 11, οσυΐπ5 Ῥυϑϑῦου πὸ οορποιηθηΐα, “ήμη οὗ Παρόραμα, αὐ86 
Ἰάθτα εἰρσυϊβοοπῦ, ἐογίίπτα ξαΐ556 νἱἀούυτ νο]αῦ Ζίδραχμον 



516 ΤῊ 

μον ταύτης ἑταίραν Πυδὴν ἣν ἠγάπα Παμύνϑιος ὃ 

Μιλήσιος. ἑκάτερος γὰρ τούτων τῶν ποιητῶν. ὥς φησι 

Κλέαρχος ἐν τοῖς ᾿Ερωτικοῖς (6 1 816), τῆς βαρ- 

βάρου “υδῆς εἰς ἐπιϑυμίαν καταστὰς ἐποίησεν ὃ μὲν 

ἐν ἐλεγείος, ὃ δ᾽ ἐν μέλει τὸ καλούμενον ποίημα “υδήν. 
παρέλιπον δὲ καὶ τὴν Μιμνέρμου αὐλητρίδα Ναννὼ 

χαὶ τὴν Ἑρμησιάνακτος τοῦ Κολοφωνίου Δεόντιον᾽" 

ἀπὸ γὰρ ταύτης ἐρωμένης αὐτῷ γενομένης ἔγραψεν 

ἐλεγειακὰ τρία βιβλία, ὧν ἐν τῷ τρίτῳ κατάλογον ποιεῖ- 

Ὁ ται ἐρωτικῶν, οὑτωσί πῶς λέγων (απίμ. Βετρὶς Ρ. 184)" 

11. οἵην μὲν φίλος υἷὸς ἀνήγαγεν Οἰάγροιο 

᾿Δἀγριόπην Θρῇσσαν στειλάμενος κιϑάρην 

“Διδόϑεν" ἔπλευσεν δὲ κακὸν καὶ ἀπειϑέα χῶρον, 
ἔνϑα Χάρων ἀκοὴν ἕλκεται εἰς ἄκατον 

ὅ ψυχὰς οἰχομένων, λίμνης δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἀυτεῖ 
ῥεῦμα διὲκ μεγάλων ῥυομένης δονάκων. 

ς πόλλ᾽ ἔτλη παρὰ κῦμα μονόξωστος κιϑαρίξζων 

Ὀρφεύς, παντοίους δ᾽ ἐξανέπεισε ϑεούς" 

Κωκυτόν τ᾽ ἀϑέμιστον ἐπ᾽ ὀφρύσι μηνίσαντα 

10 ἠδὲ καὶ αἰνοτάτου βλέμμ᾽ ὑπέμεινε κυνός, | 

ἐν πυρὶ μὲν φωνὴν τεϑοωμένου, ἐν πυρὶ δ᾽ ὄμμα; ὦ 

σκληρὸν τριστοίχοις δεῖμα φέρων κεφαλαῖς. 

ἔνϑεν ἀοιδιάων μεγάλους ἀνέπεισεν ἄνακτας 

᾿Δγριόπην μαλακοῦ πνεῦμα λαβεῖν βιότου. 

8.4 τῆς βαρβάρου γογθα νἱ(ϊοβῶ 8 Του. ἐπέγραψεν 
11 οἰαγροῖς Α: οοΥγΥ. Μὰ8Β [12 οὖ 24 ᾿ἀργιόπην Ζοθασα 14 ἀκοὴν 
οοχχπρύστῃ : ἀκέων Ηθτν, ἀκέην Ὑ͵]ατη, 56α ἀαιο 1.16 λίμνηι 
οὐ ῥυομένη Α: οοΥΥ. ΒΌΒ ΗΘ 16 δι’ ἐκ αὶ 11 πόλλ᾽ Κ: 
ἀλλ Α μονόξωστον Α: οοΥ. ΒΌΠ ΗΚ 19 μηδείσαντα Α: 
ΘΟΥΥ. Κὶ, μειδήσαντα Μὺβ 20 εἶδε καὶ Ηθγτ 21 φωνὴν 
Α-: ΘΟΥΤ. ΠΘΠΠ6Ρ 22 φέρον ἴογύ. τοοΐθ σὰ μηκ 28 λυδιάων 
Α: οὐ. Μὰ8 
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ὅ οὐ μὴν οὐδ᾽ υἱὸς Μήνης ἀγέραστον ἔϑηκεν 
Μουδαῖος Χαρίτων ἤρανος ᾿Αντιόπην᾽ ἃ 

ἥ τε πολὺν μύστῃσιν ᾿Ελευσῖνος παρὰ πέξαν 
εὐασμὸν κρυφίων ἐξεφόρει λογίων, " 

Ράριον ὀργειῶνι νόμῳ διαποιπνύουσα 

0 Δήμητρα" γνωστὴ δ᾽ ἐστὶ καὶ εἰν ᾿4ίδη. "; 

φημὶ δὲ καὶ Βοιωτὸν ἀποπρολιπόντα μέλαϑρον 

Ἡσίοδον πάσης ἤρανον ἱστορίης 
᾿“σκραίων ἐσικέσϑαι ἐρῶνϑ' Ἑλικωνίδα κώμην᾽ 

ἔνϑεν ὅ γ᾽ ᾿Ηοίην μνώμενος ᾿4σκραικὴν 
ὅ πόλλ᾽ ἔπαϑεν, πάσας δὲ λόγων ἀνεγράψατο βίβλους, ε 

ὑμνῶν ἐκ πρώτης παιδὸς ἀνερχόμενος. 

αὐτὸς δ᾽ οὗτος ἀοιδός. ὃν ἐκ Ζιὸς αἶσα φυλάσσει 

ἥδιστον πάντων δαίμονα μουσοπόλον, 

λεπτὴν [δ᾽] ἧσ᾽ ᾿Ιϑάκην ἐνετείνατο ϑεῖος Ὅμηρος 
0 ῴδῇσιν πινυτῆς εἵνεκα Πηνελόπης" 

ἣν διὰ πολλὰ παϑὼν ὀλίγην ἐσενάσσατο νῆδον, 

πολλὸν ἀπ᾽ εὐρείης λειπόμενος πατρίδοο᾽ τ 

ἔκλεε δ᾽ ᾿Ικαρίου τε γένος καὶ δῆμον ᾿“μύκλου 
χαὶ Σπάρτην. ἰδίων ἁπτόμενος παϑέων. 

δ Μίμνερμος δὲ τὸν ἡδὺν ὃς εὕρετο πολλὸν ἀνατλὰς 

ἦχον καὶ μαλακοῦ πνεῦμ᾽ ἀπὸ πενταμέτρου, ὅ98 

2 ἡραν᾽ ὃς ἀντιύπην Α: οοΥΥ. ὰ38 8 .πολυμνηστηισιν Ἀ: 
ΟΥΤ. ΒΙοτηῆθ]α ὅ ὀργιωνανεμῶιν Δ: ΟΟΥΥ. ΗΘΥΠῚ διαποι- 
ψγωιουσα Ἀ: ΟΟΥΤ. Μαβ 1 καὶ πατρῷον Μεΐῃ, καὶ Ζίου τὸν 
ΕΥΡΚ, ἕουί, καὶ Ζιῷον (οἴ. ΝΝειλῷος) μελαϑραν ΔΑ: οοτν. Μὰβ 
ἐρῶν ΒΙΊΘρΡΊοΥ: ἔχων αὶ 11 λόγων 1. 6. καταλόγων 12 ὕμνων 
ι : ΟΟΥΥ. ὙΥΊ] Δ τα ἐναρχόμενος ἘπηρΘΥαΒ 1ὅ λεπτὴν δ᾽ 
ἰς Α: δ᾽ 46]. ὉΙ, ἧσ᾽ Καὶ (αἷς ΒοτρῈ) ἀνετείνετο Α: οὐ. Καὶ 
ἐνετείνετο ΒΡ) 11 εἰσενάσσατο Α: οοτ. ΝΜὰὺ8 18 λιπόμενος 
ιν: ΟΟΥΥ. Μὰ 19 ἔκλαιε Α: οοΥἿ. ΒΕΙΡΚ ἱκάρου Α: ΟΟΥΓ. 
Τοη 2421 πολλὸν 5'πρα]αγ6 βαβρθούστη 

Ὑ Ὁ 



518 ἼΤ: 

καίετο μὲν Ναννοῦς" πολιῷ δ᾽ ἐπὶ πολλάκι λωτῷ 
κνημωϑεὶς κώμους εἶχε σὺν Εξαμύῃ. 

ἣ δ᾽ ἠχϑεεδ᾽ Ἑρμόβιον τὸν αἰεὶ βαρὺν ἠδὲ Φερεκλῆν 
40 ἐχϑρὸν μισήσας οἷ ἀνέπεμψεν ἔπη. 

“υδῆς δ᾽ ᾿Αντίμαχος “υδηίΐίδος ἐκ μὲν ἔρωτος 

πληγεὶς Πακτωλοῦ ῥεῦμ᾽ ἐπέβη ποταμοῦ" 

δαρδάνη δὲ ϑανοῦσαν ὑπὸ ξηρὴν ϑέτο γαῖαν 

κλαίων, αἰάξων δ᾽ ἦλϑεν ἀποπρολιπὼν 
46 ἄκρην ἐς Κολοφῶνα γόων δ᾽ ἐνεπλήσατο βίβλους 

ἵράς, ἔκ παντὸς παυσάμενος καμάτου. 

“έσβιος ᾿4λκαῖος δὲ πόσους ἀνεδέξατο κώμους. 

Σαπφοῦς φορμίζων ἱμερόεντα πόϑον. 

γινώσκεις. ὁ δ᾽ ἀοιδὸς ἀηδόνος ἠράσαϑ᾽ ὕμνων 

δ  Τήιον ἀλγύνων ἄνδρα πολυφραδίῃ. 

καὶ γὰρ τὴν ὃ μελιχρὸς ἐφωμίλησεν ᾿Δνακρέων 

στελλομένην πολλαῖς ἄμμιγα Δεσβιάσι" 

φοίτα δ᾽ ἄλλοτε μὲν λείπων Σάμον. ἄλλοτε δ᾽ αὐτὴν! 
οὐνηρῇ δείρῃ κεκλιμένην πατρίδα. 

τ “έσβον ἐς εὔοινον" τὸ δὲ Μύυσιον εἴσιδε “έκτον 

πολλάκις Αἰολικοῦ κύματος ἀντιπέρας. 

1 πολλιων ἃ (.. 6. πολιῷ 6χ πολλῷ οοΥΥ) 2 κημωϑεὶ 
Ἡρυὰ, 1151] ἴοσΐα θοάθιῃ 5ἰβηϊβοαῦα “Ἀνημοῦν ζαϊῦ, οἵ, ΗδΒ85, 8 
χνημῶσαι σιχεσυνεξαμύη Α: εἶχε ὅομν, τ απ, οουτ. ὈῚ 
8 ἠδῆχϑεε Α: ἣ δ᾽ ὙΠ δα ἠδὲ 858: οὐδὲ ἃ φερέκλη 
Α: οὐ. ΠῚ 4 μισήσας τ᾽ οιαν ἔπεμψεν Α.: οοττν. Ηδητα, (οὐ 8 
ξοτῦ. ἀἸβύϊομϊ πϑθὸ ἔαϊὺ βϑηξθηία: ἐϊία ατέθηι σγαυαδαίιν" (ἣ ὃ 
ἄχεϑ'᾽ Ὁ) φιοᾶ ροοίωα Ἡδγηιοθίμηι οὐ ῬΠογοοΐοηι Ναγηνονοῖβ αποῖθοὲ 
οὐογαΐ εἰ σγαυϊΐδιυι5 οογζιυηιοϊτῖα ρμογϑεηιιεδαΐινν δ λυσηΐδος ἃ 
ΟΟΥ. αμηκΚ 7 δαρδάνη Α: ἔοτῦ. ἀδρανῷῇ 8 καλλίων αἴξαο! 
Α: οοὐτ. Πρθῃ, 5βθα ἀπθριύο διῆλϑεν. Α: ΟΟΥΥ. δ8 9 ἄκρο 
Α: οοὐγν. Ηρυμῃ, [ουῦ. ἄκτιον 10 ἱερὰς ΑΔ: σον. Μαβ, γηρά 
Μοθῃ 18 ὑμνῶν Α: οοὐγ. Μὰ8 1 ἐφωμίλησ᾽ Δ: οοτῖ. Ηθττ 
16 λαισβιασι Α: οοὐτ. Μα5 18 οἰνηρὴν Α: οοὐν. Καὶ δείρ 
ΒοΙΡΚ: δοῦριν Α 19 εἰς Α: οοὐσ. Μὰβ Μύσιον ὙΥ͵ΘΠΒΟΙ 
μυριον Α “Μέχτον Οδ85: λέκτρον Α ' 



ἽΓ' 519 

᾿ἀτϑὶς δ᾽ οἷα μέλισσα πολυπρήωνα Κολώνην 
λείπουσ᾽ ἐν τραγικαῖς ἦδε χοροστασίαις 

Βάκχον καὶ τὸν Ἔρωτα Θεωρίδος . .. 
ες ππγι Ζεὺς ἔπορεν Σοφοχλεῖ. 

φημὶ δὲ καὶ κεῖνον τὸν αἰεὶ πεφυλαγμένον ἄνδρα 
καὶ πάντων μῖσος κτώμενον ἔκ συνοχῶν 

πάσας ἀμφὶ γυναῖκας ὑπὸ σκολιοῖο τυπέντα 
τόξου νυκτερινὰς οὐκ ἀποϑέσϑ᾽ ὀδύνας" 

θὁὅ ἀλλὰ Μακηδονίης πάσας κατενίδατο λαύρας 

“Αἰγείων, μέϑεπεν δ᾽ ᾿ΔΑρχέλεω ταμίην" 
εἰσόκε. . δαίμων. Εὐριπίδη, εὕρετ᾽ ὕλεϑρον. 

᾿Δμφιβίου στυγνῶν ἀντιάσαντι κυνῶν. 

ἄνδρα δὲ τὸν Κυϑέρηϑεν, ὃν ἐϑρέψαντο τιϑῆναι 

τὸ Βάχχου καὶ λωτοῦ πιστότατον ταμίην 

Μοῦσαι παίδευσάν τε Φιλόξενον. οἷα τιναχϑεὶς 

ὠρυγῇ ταύτης ἦλϑε διὰ πτόλεως. 
γινώσκεις. ἀίουσα μέγαν πόϑον ὃν Γαλατείης 

αὐτοῖς μηλείοις ϑήκαϑ' ὑπὸ προγόνοις. 

τὸ οἶσϑα δὲ καὶ τὸν ἀοιδόν, ὃν Εὐρυπύλου πολιῆται 
Κῷοι χάλκειον ϑῆκαν ὑπὸ πλατάνῳ 

1 αὖϑις δ᾽ Α: οοὐγ, αΠπ πολυπριωνὰ κοδώνην Α: 
ΟΟΥΥ. ΗΚ 2 χοροστασιὰας Α: ὁοΥΥ. Μὰ (1. 6. ἔν τινι στα- 
σίμῳ Ὁ. 920) 8. ἔρωτ᾽ ἀγειρανϑειαρειδος Α: Θεωρίδος σπου 

ΠἼΘΡ, ϑιΡΡΙοπάτηι ἔθ Θεωρίδος {ἦρα φερίστης, ἤν ποτε 
γηραιῷ» Ζεὺς κτλ ; ἼἜρωτ᾽ ἅμα γήραι Θεάριδος νἱχ τοοῖα ὙΥ1]δτα 
ὅ πακεῖνον Ἀ: οοΥτ. ΒοΙρΚ ὁ ἐκ συνοχῶν ποπ ΘΧΡΘαΪΟ 
10 αἰγείων Α.: νἱᾶοῦαν ρατὑϊοϊρίατα Ἰαὔθυθ ἀρχελάων Α: ΟΟΥΥ. 
Μυ5 11 εὐριπίδη (510) ΔΑ, εἰσόκε {τοι Μυβ, εἰσόκε (δὴν 
δαίμων Εὐριπίδῃ δον 12 ἀμφὶ βίου Α: οοττ. θα ἀντιά- 
σαντα Δ: οοὐτ. δ'ᾳαβ 18 ὃν ἐθρέψαντο Ηριτα: ἀνεθρέψαντο ἃ 
16 παιδευϑέντα Φιλ. Α.: οοττ. Κὶ, πἰδὶ αὐ]8 ργαρίεγοῦ παιδεύσαντο 
16 Ὀρτυγέης Βεοιρίκ, κέντροις 5ἴτα (ρτῸ0 ταύτης) δΥαια 17 γι- 
νώσκει καὶ οὖσαν Α: γιγνώσκεις 1)6166, το]ίασα, οοτγ. ΒΠΉΠ 
18 ̓ Πλΐοις Ἀ: οοΥγ. Ηρθτίηρδ, 19 ὃν (δ85: τὸν ἃ 20 Κῴῃ 
ὙΠ]άτη, «ποᾶ ροοῦα, βου ρβῖββθι χάλκειον Κῴῃ 



ὅ99 

Ὀ 

[ 

3520 ἼΠ 

Βιττίδα μολπάξοντα ϑοήν, περὶ πάντα Φιλητᾶν 

ῥήματα καὶ πᾶσαν τρυόμενον λαλιήν. 

οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ὁπόσοι σκληρὸν βίον ἐστήσαντο 
80 ἀνϑρώπων, σκολιὴν μαιόμενοι σοφίην, 

οὺς αὐτὴ περὶ πικρὰ λόγοις ἐσφίγξατο μῆτις 

καὶ δεινὴ μύϑων κῆδος ἔχουσ᾽ ἀρετή, 

οὐδ᾽ οἱ δεινὸν ἔρωτος ἀπεστρέψαντο κυδοιμὸν 

φαινόμενον, δεινὸν δ᾽ ἦλϑον ὑφ᾽ ἡνίοχον. 
8ὅ οἵη μὲν Σάμιον μανίη κατέδησε Θεανοῦς 

Πυϑαγόρην. ἑλίκων κομψὰ γεωμετρίης 

εὑρόμενον, καὶ κύκλον ὅσον περιβάλλεται αἰϑὴρ 

βαιῇ ἐνὶ σφαίρῃ πάντ᾽ ἀπομασσόμενον. 
οἵῳ δ᾽ ἐχλίηνεν ὃν ἔξοχον ἔχρη ᾿Ζπόλλων 

90 ἀνϑρώπων εἶναι Σωκράτη ἐν σοφίῃ 
Κύπρις μηνίουσα πυρὸς μένει. ἐκ δὲ βαϑείης 

ψυχῆς κουφοτέρας ἐξεπόνησ᾽ ἀνίας. 

οἰκί᾽ ἐς ᾿“σπασίης πωλεύμενος" οὐδέ τι τέκμαρ 

εὗρε, λόγῳ πολλὰς εὑρόμενος διόδους. 
οὔ ἄνδρα {δὲ Κυρηναῖον ἔσω πόϑος ἔσπασεν ᾿Ισϑμοῦ. 

δεινὸν ὅτ᾽ ᾿“πιδανῆς Δαίδος ἠράσατο 

ὀξὺς ᾿Δρίστιππος. πάσας δ᾽ ἠνήνατο λέσχας 

φεύγων ουδαμενον ἐξεφόρησε βίωι. 

12. ἐν τούτοις ὁ Ἑ Ἵρμησιάναξ σφάλλεται συγχρονεῖ! 

1 φιλιταν Α: οοτΥ. Μὰβ 2. ῥυόμενον Α: οοτῇ. ἤοτη 7 οὐδ 
οἶδεν ὃν Α: οοτν. ΜΒ 8 φαινομένου ΒΕΙΡΕ [10 ἴοτῦ. γεῶ 
μετρίῃ 11 εὑράμενον Α: οοΥΥ. Μαβ 12 βίης ἐν σφαΐρη 
Α: οοΥν. ΠῚ, ἔουῦ. ὅσον π. αὐϑὴρ γαίης, ἐν ἀποτασσόμενον Α΄ 
σον. Ηρδιηβύθυ, ἢἶ81 ουσύΐθ ἀπομαξάμενον τρασϊγαβ 18 δεχλει 
ηνενον Ἀ: οοΥ. Ηδυησα 18.14 ἐχρῆν πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπω 
Α: οοΥγ. ΡΟΥ8 14 ἐν σοφῆν Α: οοὐγ. Μὰ 16 ἐξεπόνησα! 
ἀνίας Δ: οοὐγ. Μὰδ͵ 18 εὑράμενος Α: οοττ. ΠῚ 19 δὲ 88 
Ἠθὰ εἴσω Α: οοτῖ. Ηθύθ 20 δεινὸν 1. 6. ἔξωτα 22 Πδθ 
ΠΘι]Οα απ] οχρϑάϊνηῦ 



ΕῚ 9521 

οἰόμενος Σαπφὼ καὶ ᾿ἀναχρέοντα, τὸν μὲν κατὰ Κῦρον 
χαὶ Πολυχράτην γενόμενον, τὴν δὲ κατ᾽ ᾿Δλυάττην τὸν 

Κροίσου πατέραᾳ. Χαμαιλέων δ᾽ ἐν τῷ περὶ Σαπφοῦς 
(ἔτ. 10 Κοβθρκβθ) καὶ λέγειν τινάς φησιν εἰς αὐτὴν πεποιῆ- 

σϑαι ὑπὸ ᾿ἀνακρέοντος τάδε (ἔτ. 14 Β᾿)᾽ 

σφαίρῃ δεῦτέ μὲ πορφυρέῃ 

βάλλων χρυσοχόμης Ἔρως 
νήνι ποικιλοσαμβάλῳ 

συμπαίζειν προκαλεῖται. 

ὅ ἣ δ᾽ (ἐστὶν γὰρ ἀπ᾽ εὐκτίτου 

“έσβου) τὴν μὲν ἐμὴν κόμην 
(λευκὴ γάρ) καταμέμφεται. 

πρὸς δ᾽ ἄλλην τινὰ χάσκει. 
αἱ τὴν Σαπφὼ δὲ πρὸς αὐτὸν ταῦτά φησιν εἰπεῖν 
ἔτ. 26 ΒΌ) 

κεῖνον, ὦ χρυσόϑρονε Μοῦσ᾽. ἔνισπες 
ὕμνον, ἔκ τᾶς καλλιγύναικος ἐσϑλᾶς 

Τήιος χώρας ὃν ἄειδε τερπνῶς 

πρέσβυς ἀγαυός. 

ὅτι ὃὲ οὔκ ἐστι Σαπφοῦς τοῦτο τὸ ᾧἄσμα παντί που 

λον. ἐγὼ δὲ ἡγοῦμαι παίζειν τὸν Ἑρμησιάνακτα 
ερὶ τούτου τοῦ ἔρωτος. καὶ γὰρ Δίφιλος ὁ κωμῳ. 

ἡοποιὸς πεποίηκεν ἐν Σαπφοῖ δράματι (11 ὅθ4 Κ) Σαπ- 

οὖς ἐραστὰς ᾿Ζρχίλοχον καὶ ἹἹππώνακτα. 

ταῦϑ' ὑμῖν, ὦ ἕταῖροι. οὐκ ἀμερίμνως δοκῶ τὸν 

ρωτικὸν τοῦτον πεποιῆσϑαι κατάλογον, οὐκ ὧν οὕτως 

6 πορφυρενι ἃ: ΟΟΥΥ. ΡΘῸ 8 ποικίλος λαμβάνω Α: 
, ΒΘΙΑ]6Υ 10 ἀπευκτικοῦ Α: ΟΟΥΥ. ΒΆΥΠΘ5 18 ἄλλον 

1866 16 κείνων Α: ΘοΥ. ΒαΙΏ65 μοῦσα εἶνσπεσ Α: ΟΘΟΥΥ, 
18 Τήιος Βατη: ὁ τήνος ὃν Βατη: ὃς ἃ 19 ἀγλαός Α: 

ΟΥΤ, Βᾶτι 20 ταῦτ᾽ Α, ἴοτ. τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν νοὶ ταύτῃ μὲν 
ἈτΤΉΕπλεῦβ 1Π|. 21 



Ὁ - ΤΡ 

ἐρωτομανὴς ὡς διαβάλλων μ᾽ εἴρηκεν ὃ Κύνουλκχορ, 

ἀλλ᾽ ἐρωτικὸς μὲν εἶναι ὁμολογῶ. ἐρωτομανὴς δὲ οὔ. 
τίς δ᾽ ἔστ᾽ ἀνάγκη δυστυχεῖν ἐν πλείοσιν. 
ἐξὸν σιωπᾶν κἀν σκότῳ κρύπτειν τάδε; 

Αἰσχύλος ἔφη δ 4λεξανδρεὺς ἐν ᾿Ζμφιτρύωνι (ρ.824Ν). 
οὗτος δέ ἐστιν Αἰσχύλος ὃ καὶ τὰ Μεσσηνιακὰ ἔπη 

Ε συνϑείς, ἀνὴρ εὐπαίδευτος. 18. ὑπολαμβάνων οὖν μέ. 

γαν εἶναι δαίμονα καὶ δυνατώτατον τὸν Ἔρωτα, προῦσ- 

ἕτι τε καὶ τὴν ᾿Αφροδίτην τὴν χρυσῆν. τὰ Εὐριπί- 

δου ἐπὶ νοῦν λαμβάνων λέγω (ἴν. 898 Ν᾿ 

τὴν ᾿Δ“φροδίτην οὐχ δρᾷς ὅση ϑεός: 
ἣν οὐδ᾽ ἂν εἴποις οὐδὲ μετρήσειας ἂν 
ὅση πέφυκε κἀφ᾽ ὅσον διέρχεται. 

αὕτη τρέφει σὲ κἀμὲ καὶ πάντας βροτούς. 

τεκμήριον δέ, μὴ λόγῳ μόνον μάϑῃς" 

600 [ἔργῳ δὲ δείξω τὸ σϑένος τὸ τῆς ϑεοῦ] 

ἐρᾷ μὲν ὄμβρου γαῖ᾽. ὅτε ξηρὸν πέδον 

ἄκαρπον αὐχμῷ νοτίδος ἐνδεῶς ἔχῃ. 

ἐρᾷ δ᾽ ὃ σεμνὸς οὐρανὸς πληρούμενος 
10 ὄμβρου πεσεῖν εἰς γαῖαν ᾿Αφροδίτης ὕπο. 

ὅταν δὲ συμμιχϑῆτον ἐς ταὐτὸν δύο. 
φύουσιν ἡμῖν πάντα καὶ τρέφουσ᾽ ἅμα, 
δι᾿ ὧν βρύτειον ξῇ τε καὶ ϑάλλει γένος. 

καὶ ὃ σεμνότατος δ᾽ Αἰσχύλος ἐν ταῖς Ζαναίσιν αὐτὴ 

παράγει τὴν ᾿ἀφροδίτην λέγουσαν (ἔν. 44 Ν)" 

Ῥ ἐρᾷ μὲν ἁγνὸς οὐρανὸς τρῶσαι χϑόνα, 
ἔρως δὲ γαῖαν λαμβάνει γάμου τυχεῖν" 

-Ὁἱι 

1.2 δδθο δᾶ ΟΠ υβΡΡῚ θχθιρίαπι αἀἰούα, αὖ πηοπαἱῦ Πᾶσα, 
οἵ, ΧΡ. 4θ4 4ἃΘ 8. ἔσται ΚΑ 8 ἰΙοηπιᾷ Α: πε(ρὶ) ἔρωτος κ(αὶ! 
ἀφροδίτης ὅτι μέγιστοι καὶ δυνατώτατοι ϑεοί 11. 12 ϑεὸς ἦν! 
οὐδ᾽ ΑἘΣ: οοΥγ. ΜὰΒ 12 ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 5.0). 1111 ὙΥδομβα. 10 ἀ6]} 
ΟΟΙΩΡΟΥΙΖ 20 τρώζειν" συνουσιάζειν Ἠδ5 ἅν 



1Γ 990 

ὄμβρος δ᾽ ἀπ᾽ εὐνάεντος οὐρανοῦ πεσὼν 
ἔκυσε γαῖαν" ἣ δὲ τίκτεται βροτοῖς 

ὅ μήλων τε βοσκὰς καὶ βίον Ζημήτριον᾽ 

δένδρων τις ὥρα δ᾽ ἐκ νοτίζοντος γάμου 
΄ 2 ΄ -, Φλυ  δν Ν ΄, τέλειος ἐστί. τῶν δ᾽ ἐγὼ παραίτιος. 

᾿ 2 δ ’ὔ ᾿ Ἂ 2 [. 2 ΄, 

4. ἐν Ἱππολύτῳ ΒΕὐριπιδείῳ πάλιν ἡ ᾿Αφροδίτη 

γησίν (8) 
[ἢ ᾿' ΄ ΄ 3 2 - ὅσοι τε πόντον τερμόνων τ᾽ ᾿Ατλαντικῶν 

ναίουσιν εἴσω φῶς ὁρῶντες ἡλίου. 
᾿ » , 3 Ν ΄ ΄ τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη. 

σφάλλω δ᾽ ὅσοι φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα. 

εανίσκῳ γὰρ τὴν πᾶσαν ἀρετὴν ἔχοντι τοῦτο μόνον 

ὺ ἁμάρτημα προσόν, ὅτι οὐκ ἐτίμα τὴν ᾿Δφροδέτην, 
᾽»  ΞΉΣ - 2 [ ν ΒΩ ΟΥ̓ Ο ς 
ἴτιον ἐγένετο τοῦ ὀλεϑρου καὶ οὔτε ἡ ᾿ἤρτεμις ἢ 

ρισσῶς ἀγαπήσασα οὔτε τῶν ἄλλων ϑεῶν τις ἢ δαι- 

όνων ἐβοήϑησεν αὐτῷ. κατὰ τὸν αὐτὸν οὖν ποιητήν 
Αυσαθ ἔγ, 269 Ν)" 

ὕστις (δ 5 Ἔρωτα μὴ μόνον κρένει ϑεόν. 
μ᾿ 2 μ}} - Ρ μ᾿ 

ἢ σκαιός ἐστιν ἢ καλῶν ἄπειρος ὧν 

οὐκ οἶδε τὸν μέγιστον ἀνθρώποις ϑεόν. 
ν ὁ σοφὸς ὑμνῶν αἰεί ποτε ᾿Δνακρέων πᾶσίν ἐστιν 
ὰ στόματος. λέγει οὖν περὶ αὐτοῦ καὶ ὃ κράτιστος 
Τριτέας τάδε (ἕν. 1 Β᾿)᾽ 

τὸν δὲ γυναικείων μελέων πλέξαντα πότ᾽ ὠδὰς 

ἡδὺν ᾿Δνακρείοντα Τέως εἰς Ἑλλάδ᾽ ἀνῆγεν, 

συμποσίων ἐρέϑισμα. γυναικῶν ἠπερόπευμα. 

1 εὐνάοντος ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ε Ε;, εὐνασϑέντος ἸιοΌΘο0Κ 4 δενδρῶ- 
'ς ὥρα δ᾽ Ήρτγτη, ἔοτῦ. δένδρων τ᾽ ὀπώραν (ὀπώρα οὔϊατα Ηδι- 

3. ὉΠΡῚ ἔκ νου. γάμου" τέλει᾽ ὅσ᾽ ἐστί, τῶνδ᾽ ἐγὼ 6 εὐριπιδίωι Α. 
 ταλαντικῶν ἃ 11 μέτα Α 14 αἴτιον Μυ5: ἀπιὸν 
8 δ᾽ δα, 5.00. Η. 68,11 μὴ ϑεὸν κρένει μέγαν ϑύο!», βου, 
νὴ μέγαν κρίνει θεόν 24 τὸν σὲ Μοΐπῃ 

ΖΞ 
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6 αὐλῶν ἀντίπαλον, φιλοβάρβιτον, ἡδύν, ἄλυπον. 

δοὔῦ ποτέ σου φιλότης γηράσεται οὐδὲ ϑανεῖται, 
ἔς τ᾽ ἂν ὕδωρ οἴνῳ συμμιγνύμενον κυλύκεσσι 

παῖς διαπομπεύῃ. προπόσεις ἐπιδέξια νωμῶν, 

παννυχίδας 8᾽ ἱερὰς ϑήλεις χοροὶ ἀμφιέπωσιν, 
πλάστιγξ ϑ᾽ ἡ χαλκοῦ ϑυγάτηρ ἐπ᾽ ἄκραισι καϑίζῃ 

10 χοττάβου ὑψηλαῖς κορυφαῖς Βρομίου ψακάδεσσιν." 

ἐ πῦ. ᾿ρχύτας δ᾽ ὁ ἁρμονικός, ὥς φησι Χαμαιλέων. 

(τ. 21 Κοθρῖκο), “λκμᾶνα γεγονέναι τῶν ἐρωτικῶν με-᾿ 

λῶν ἡγεμόνα καὶ ἐκδοῦναι πρῶτον μέλος ἀκόλαστον, 

ὄντα καὶ περὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὴν τοιαύτην μοῦσαν 

εἰς τὰς διατριβάς. διὸ καὶ λέγειν ἔν τινι τῶν μελῶν᾽ 
(ἔῃ. 86 Β2)᾽ 

Ἔρως μὲ δαὖτε Κύπριδος ἕχατι 

γλυκὺς κατείβων καρδίαν ἰαίνει. 

λέγει δὲ καὶ ὡς τῆς Μεγαλοστράτης οὐ μετρίως ἐρα- 

σϑείς, ποιητρίας μὲν οὔσης, δυναμένης δὲ καὶ διὰ τὴν 

θ01ὁμιλίαν τοὺς ἐραστὰς προσελκύσασϑαι. λέγει δ᾽ οὕτως, 
περὶ αὐτῆς (ἔν. 31)" 

τοῦϑ᾽ ἁδειᾶν Μουσᾶν ἔδειξε 

δῶρον μάκαιρα παρϑένων 

ἃ ξανϑὰ ΜΜΣεγαλοστράτα. 

καὶ Στησίχορος δ᾽ οὐ μετρίως ἐρωτικὸς γενόμενοφι 

συνέστησε καὶ τοῦτον τὸν τρόπον τῶν ἀσμάτων᾽ ἃ δὴ 

2 οὔ ποτὲ τοῦ ΠΘΥΠῚ γηράσπεται Εὶ 4 πρόποσις ΑΕ 
οουγ. Νὰ ἐπιδέξιαν ὠμῶν Α: οοὐτ. Εὶ 6 πλάστιξ Δ: 
ΟΟΥΥ. Εὶ δ᾽ ἡ ἢ καϑίζει Α καϑίξει ἘΠ: ΟΟΥ. ς τ ἔτ] 
ὑψηλοῦ (ὑψηλὴ ΝΜ Ί]Δι.) κορυφαῖς, Βρομίου ψακάδεσσιν | {βαλλο Ϊ 
μένη» 11.12 νϑυῦῶ πομ ᾿πίθριἃ 14 μὲ δ᾽ αὖτε Α: δ᾽ αὔμε Ε᾿ 
16 οὐ μετρίως ϑοίπη: συμμέτρως Δ 10.117 ἐρασϑείη Οὐ}, 566 
οΥδῦϊο οδϑὺ δηϑοοϊ μα 20 ἀδειαν μοῦσαν Α: ὁοτ. ΞΘΡΕΙ 
τοῦτο αδειᾶν... Μωσᾶν ἔδειξε ΒροΙς Ι 
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αὶ τὸ παλαιὸν ἐκαλεῖτο παίδεια καὶ παιδικά. οὕτω 
ν᾽ ἐναγώνιος ἦν ἡ περὶ τὰ ἐρωτικὰ πραγματεία, καὶ 
γὐδεὶς ἡγεῖτο φορτικοὺς τοὺς ἐρωτικούς, ὥστε καὶ 

Αἰσχύλος μέγας ὧν ποιητὴς καὶ Σοφοκλῆς ἦγον 

εἰς τὰ θέατρα διὰ τῶν τραγῳδιῶν τοὺς ἔρωτας, ὃ μὲν 

ὃν ᾿Δχιλλέως πρὸς Πάτροκλον (ἔν. 185 ΝΜ), ὃ δ᾽ ἐν τῇ 
Νιόβῃ (ἔν. 410 Ν) τὸν τῶν παίδων" διὸ καὶ παιδερά- 

τριάν τινες καλοῦσι τὴν τραγῳδίαν" καὶ ἐδέχοντο τὰ 
τοιαῦτα ἄσματα οἵ ϑεαταί. 10. καὶ ὁ Ρηγῖνος δὲ Ἴβυ - 

τος βοᾷ καὶ κέκραγεν (ἔν. 1 Β΄)" 

ἦρι μὲν αἵ τε Κυδώνιαι 
μηλίδες ἀρδόμεναιν ῥοὰν 

ἐκ ποταμῶν. ἵνα παρϑένων 
κῆπος ἀκήρατος. αἵ τ᾽ οἰνανϑίέδες 

ὅ αὐξόμεναι σκιεροῖσιν ὑφ᾽ ἕρνεσιν 
οἰναρέοις ϑαλέϑοισιν" ἐμοὶ δ᾽ ἔρος 
οὐδεμίαν κατακητος ὥραν, ἅϑ' ὑπὸ στεροπᾶς φλέγων 
Θρηίκιος βορέας, ἀίδσδσων παρὰ Κύπριδος ἀξαλέαις 

μανίαισιν ἐρεμνὸς 
ἀϑαμβὴς ἐγκρατέως 

10 παιδόϑεν φυλάσσει 

ἡμετέρας φρένας. 
καὶ Πίνδαρος δ᾽ οὐ μετρίως ὧν ἐρωτικός φησιν 

Εν 127 Β)" 

1 παίδεια ὙΥ ΕἸοκοΥ: παιδιὰ ΑΒ 7.8 παιδεραστάν Α: ΘΟΥΥ. 
βοῦν 059. ἄσμενοι οἷ Καὶἴὁ 12 δοᾶν Μυβ ἔοτῦ. τϑοῦθ, 51 ἀβθίποθρϑ 
ΒΟΥΊρΒ6υ15 Ἑσπερίδων ἵνα παρϑένων 14 οἰνανϑίέδος Δ: οοΥΥ. ΝΒ, 
5606, ΠΌΤΗΘΥΙ ΠΟη ἸηἰΘΡΤΙ 17 κατάκοιτος ποη γθοῦθ Μαβ, ἔοτῦ. 
κατάπμηλος ἅἄϑ᾽ Ἠετη: τε 18 ϑρηίκοις Α: οοττ. ΕἼΟΥ]1Ο 
20 ἀϑάμβησεν κραταιῶς ΑΔ: ὁογ. ΗθΙτα, 5688. 60 ΌΤΠΘΥΙ Π60 
γΟΥΌΔ ἰηδαρυῖ, ἔοτύ. ζοὔποτ᾽ » ἀϑαμβέας ἐγκρατέως 21 παιδ' 

εν Α: οΟΥ. Μὰ 22 ἡμετέρας φρένας Ῥτΐτηδι, Δα δῦ ΟΡ 
γοΥρα, 6586 σἱ]ῦ Ἡρδυτη 
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εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ ἔρωτι χαρίξεσϑαι κατὰ καιρόν" 

μὴ πρεσβυτέραν ἀριϑμοῦ δίωκε, ϑυμέ, πρᾶξιν. 

διόπερ καὶ ὁ Τίμων ἐν τοῖς Σίλλοις ἔφη (ἔτ. 59 ))" 

ὥρη ἐρᾶν. ὥρη δὲ γαμεῖν, ὥρη δὲ πεπαῦσϑαι. 
καὶ μὴ ἀναμένειν ἔστ᾽ ἂν ἐκεῖνό τις φϑέγξηται καθ 

τὸν αὐτὸν τοῦτον φιλόσοφον (Ὀ]8)" 

ἃ ἡνίκ᾽ ἐχρῆν δύνειν, νῦν ἄρχεται ἡδύνεσϑαι. 

μνησϑεὶς δὲ καὶ τοῦ Τενεδίου Θεοξένου ὁ Πίνδαρος, 

ὃς ἦν αὐτοῦ ἐρώμενος. τί φησιν (ἔν. 128 Β); ' 

χρῆν μὲν ἱκατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσϑαι, ϑυμέ, 

σὺν ἡλικία" 

τὰς δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας προσώπου μαρμαριξοίσας 
δρακεὶς 

ὃς μὴ πόϑῳ κυμαίνεται., ἐξ ἀδάμαντος 

ἢ σιδάρου κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν - : 
ψυχρᾷ φλογί, πρὸς δ᾽ ᾿ἀφροδίτας ἀτιμασϑεὶς ἕλι- σι 

χοβλεφάρου ᾿ 

ἢ περὶ χρήμασι μοχϑίζει βιαίως ἢ γυναικείῳ ϑράσει, 

6 ψυχρὰν φορεῖται πᾶσαν ὁδὸν θεραπεύων. ' 

ἀλλ᾽ ἐγὼ τᾶσδ᾽ ἕκατι κηρὸς ὡς δαχϑεὶς ἕλᾳ - 

ἱρᾶν μελισσᾶν τήκομαι, εὖτ᾽ ἂν ἴδω παίδων νεόϊ 
γυιον ἐς ἥβαν. 

10 ἐν δ᾽ ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειϑώ τ᾽ ἔναιεν 
καὶ Χάρις υἱὸν ᾿Δ4γησιλάου. 

1 καὶ κατὰ καιρόν ἃ: οοΥν. Εἰ, οὗ, Ῥ. 561 Ὁ 2 γϑιθᾶ νἱ 
᾿πΐθρτα 10 μὲν Ηδγῃο: μὲ Α 19. οὗ δᾶ. Ῥ. ὅθέ6Θ 18 δρα 
κις Α: ΟΟΥ. Ρ. ὅθ4 15 ἠὲ Α: οΟΥΥ. Ρ. ὅθ4 18 ἢ γυναι 
κείοις φρασὶ Καὶ 19 σύρδαν (ρτο ψυχρὰν) γυΊΠ]δτ, ψυχὰ, 
ΒΟΒΠΘΙΔΘΥ φορεῖτε Α: οοὐγ. Μὰ8 20 ἐγὼ δεκατιτὰς πῆρ 
Α: οοὐγ. Ηθυτα 20. 21 ἕλᾳ ἵρᾶν Βεηρὶ: ἐλεηρὰν Α 21 μὲ 
λισσαν Ἀ: οοτγ. θη 28 τονεδὼ Α: ὁοοΥγ. Μαδβ- 
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τ. ὅλως δὲ τοὺς παιδικοὺς ἔρωτας τῶν ἐπὶ ταῖς ϑη- 

λείαις προχρίνουσι πολλοί. παρὰ γὰρ τὰς ἄλλας ταῖς 

εὐνομουμέναις πόλεσιν ἐπὶ τῆς «Ελλάδος σπουδασϑῆναι 
τόδε τὸ ἔϑος. Κρῆτες γοῦν, ὡς ἔφην (ρ. 561), καὶ οἵ 

ἐν Εὐβοίᾳ Χαλκιδεῖς περὶ τὰ παιδικὰ δαιμονίως ἐπτόην- 
ται. Ἐχεμένης γοῦν ἐν τοῖς Κρητικοῖς (ἘΔ 1Υ͂ 403) 
οὐ τὸν 4ία φησὶν ἁρπάσαι τὸν Γανυμήδην ἀλλὰ Μίνωα. ἢ 

οἵ δὲ προειρημένοι Χαλκιδεῖς παρ᾽ αὑτοῖς φασιν ἁρπα- 

σϑῆναι τὸν Γανυμήδην ὑπὸ τοῦ “4ιὸς καὶ τὸν τόπον 

δεικνύντες “Ζρπάγιον στ ου ἐν ᾧ καὶ μυρρίναι διά- 

ΗΕ πεφύκασιν. καὶ τὴν ποὺ ̓ 4ϑηναίους δ᾽ ἔχϑραν 

διελύσατο Μίνως. καίπερ ἐπὶ ϑανάτῳ παιδὸς συστᾶσαν, 

᾿ Θησέως ἐρασϑεὶς καὶ τὴν ϑυγατέρα τούτῳ γυναῖκα 

᾿ἔδωχε Φαίδραν. ὡς Ζῆνις ἢ Ζηνεύς φησιν ὁ Χῖος 

ἐν τῷ περὶ τῆς πατρίδος συγγράμματι ("6 ΤΥ͂ 6ὅ80). 
ἴδ, Ἱερώνυμος δ᾽ ὃ περιπατητικὸς περισπουδάστουςδ02 
φησὶν (ἔν. 11 Ἠ1) γενέσϑαι τοὺς τῶν παίδων ἔρωτας, ὅτι 

πολλάκις ἡ τῶν νέων ἀκμὴ καὶ τὸ πρὸς ἀλλήλους ἕται- 

ρικὸν συμφρονῆσαν πολλὰς τυραννίδας καϑεῖλεν. παι- 

δικῶν γὰρ παρόντων ἐραστὴς πᾶν ὁτιοῦν ἕλοιτ᾽ ἂν πα- 

ϑεῖν ἢ δειλοῦ δόξαν ἀπενέγκασϑαι παρὰ τοῖς παιδικοῖς. 
ἔργῳ γοῦν τοῦτο ἔδειξεν ὁ συνταχϑεὶς Θήβησιν ὑπὸ 

Ἐπαμινώνδου ἱερὸς λόχος καὶ ὃ κατὰ τῶν Πεισιόστρα- 
τιδῶν ϑάνατος ὑπὸ ᾿Φρμοδίου καὶ ᾿Ζριστογείτονος γενό- 
μενος. περὶ Σικελίαν δ’ ἐν ᾿Ακράγαντι ὁ Χαρίτωνος 

2 ταῖς ἄλλαις ταῖς Α: ΟΟΥΥ. 1] πα 8 φησιν ἃ (χ Υ. () 
14 ὡς ξηνὶς Δ, νοῖρῷ ἢ Ζηνεύς νἱἀθπύατ ἀθ]θπᾶὰ 18.19 ἕται- 
ριυκὸν ἴοτῦ. Ἰοθθοτηδ; ΒΙΠΟ βτηρ υτα γἱἀθὗυν ἸΘΙΊΙΗ8, θ0α1018 δα 
Ῥ, 6024: οἵ τύραννοι --- δεδειότες αὐτῶν τὸ συνεστραμμένον τοῦ 
φρονήματος 19. 20 παιδικῶν ϑοῦπ: παίδων Α, οἵ. Ρ]αὖ. Βγταρ. 
Ρ. 1198 24 Ὠδ6Ο Ττη816 ΘΧρΡΙΘ588δ, ΠΟῚ Θουττιρῦα, 

- 

ἀσνος 
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Ὁ καὶ Μελανίππου (ἔρως). Μελάνιππος δ᾽ ἦν τὰ παι- 
δικά, ὥς φησιν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἐν τῷ περὶ 

᾿Ερωτικῶν. οὗτοι φανέντες ἐπιβουλεύοντες Φαλάριδι 

καὶ βασανιξόμενοι ἀναγκαζόμενοί τε λέγειν τοὺς συνει- 

δότας οὐ μόνον οὐ κατεῖπον, ἀλλὰ καὶ τὸν Φάλαριν ὃ 

αὐτὸν εἰς ἔλεον τῶν βασάνων ἤγαγον, ὡς ἀπολῦσαι , 

αὐτοὺς πολλὰ ἐπαινέσαντα. διὸ καὶ ὃ ᾿πόλλων ἡσϑεὶς | 

ἐπὶ τούτοις ἀναβολὴν τοῦ ϑανάτου τῷ Φαλάριδι ἐχα- 

ρίσατο, τοῦτο ἐμφήνας τοῖς πυνθανομένοις τῆς Πυϑίας ὦ 

ὅπως αὐτῷ ἐπιϑῶνται" ἔχρησεν δὲ καὶ περὶ τῶν ἀμφὺὴ ᾿ 
ς τὸν Χαρίτωνα, προτάξας τοῦ ἑξαμέτρου τὸ πεντάμετρον, ἢ 

καϑάπερ ὕστερον καὶ Ζιονύσιος ὁ ᾿4ϑηναῖος ἐποίησε 

ὁ ἐπικληϑεὶς Χαλκοῦς ἐν τοῖς ᾿Ελεγείοις. ἐστὶν δὲ ὁ 

χρησμὸς ὅδε᾽ 

εὐδαίμων Χαρίτων καὶ Μελάνιππος ἔφυ. 

ϑείας ἁγητῆρες ἐφαμερίοις φιλότατος. 

διαβόητα δ᾽ ἐστὶν καὶ τὰ ἐπὶ Κρατίνῳ τῷ ᾿4ϑηναίῳ 
γενόμενα" ὃς μειράκιον (ὡν) εὔμορφον, ᾿Επιμενίδου κα- 

ϑαίροντος τὴν Δττικὴν ἀνθρωπείῳ αἵματι διά τινα μύση 

παλαιά, ὡς ἱστορεῖ Νεάνϑης ὁ Κυξικηνὸς ἐν β΄ περὶ 

4 Τελετῶν ([Ἠ6 ΠΙ8)., ἑκὼν αὑτὸν ἐπέδωκεν [ὁ Κρατῖνος] 
ξ ὑπὲρ τῆς ϑρεψαμένης᾽ ᾧ καὶ ἐπαπέϑανεν ὃ ἐραστὴς 

᾿Δριστόδημος. λύσιν τ᾽ ἔλαβε τὸ δεινόν. διὰ τοὺς τοιού- 

τους οὖν ἔρωτας οἵ τύραννοι (πολέμιοι γὰρ αὐτοῖς 

αὗται αἱ φιλίαι) τὸ παράπαν ἐκώλυον τοὺς παιδικοὺς 

ἔρωτας, πανταχόϑεν αὐτοὺς ἐχκόπτοντες. εἰσὶ δὲ οἵ 

καὶ τὰς παλαίστρας ὥσπερ ἀντιτειχίσματα ταῖς ἰδίαις 

1 ἔρως αἀᾶ, ϑοινν, αὐδιπασδη Ρ]υτα νυἱάθηῦον ΡΘΙ1858 
6 ἀπολαῦσαι Α: ὁοΥγ. Εἰ 10 ἔχρησέν τε Α: οοτΥ. ὙΠ ΆΤα 
18 χαλκεὺς Α: οοΥτ, Μὰ8 18 ὧν δαᾶ. ΠῚ (ὃν οι! πὶ 21 σ]08- 
βΆτη 46], Καὶ 
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ἀκροπόλεσιν ἐνεπίμπραδάν τε καὶ κατέσκαψαν. ὡς 
ἐποίησε Πολυκράτης ὁ Σαμίων τύραννος. 19. παρὰ 

ὃὲξ Σπαρτιάταις. ὡς “Ἥγνων φησὶν ὃ ᾿Δκαδημαικός, 
πρὸ τῶν γάμων ταῖς παρϑένοις ὡς παιδικοῖς νόμος ὁ 

ἐστὴν ὁμιλεῖν. καὶ γὰρ ὃ νομοϑέτης Σόλων ἔφη (τ. 35)" 
μηρῶν ἱμείρων καὶ γλυκεροῦ στόματος. 

Αἰσχύλος τε καὶ Σοφοκλῆς ἀναφανδὸν ἔφασαν. ὃ 
μὲν Μυρμιδόσιν (ἔν. 136 Ν)" 

σέβας δὲ μηρῶν ἁγνὸν οὐκ ἐπῃδέσω, 

ὦ δυσχάριστε τῶν πυκνῶν φιλημάτων. 
ὃ δ᾽ ἐν Κολχίσιν περὶ Γανυμήδους τὸν λόγον ποιού- 
μενος (ἔν. 8530)" 

μηροῖς ὑπαίϑων τὴν Ζ]ιὸς τυραννίδα. 

οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὅτι τὰ περὶ Κρατῖνον καὶ ᾿Αριστόδημον 
γ πεπλάσϑαι φησὶν Πολέμων ὃ περιηγητὴς ἐν ταῖς πρὸς 

τὸν Νεάνϑην ᾿Δντιγραφαῖς (ἔν. 53 Ῥε). ὑμεῖς δέ, ὦ Κύν- 
ουλκε. τὰς διηγήσεις ταύτας. κἂν ψευδεῖς ὦσιν. ἀλη- 

ϑεῖς εἶναι πιστεύετε, καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ποιημάτων 

ἃ περὶ τοὺς παιδικούς ἐστιν ἔρωτας ἡδέως μελετᾶτε .... 

τοῦ παιδεραστεῖν παρὰ πρώτων Κρητῶν εἰς τοὺς Ἥλλη- 
νας παρελθόντος, ὡς ἱστορεῖ Τίμαιος (ἨΔ 201). 

ἄλλοι δέ φασι τῶν τοιούτων ἐρώτων κατάρξασϑαι Πάιον 
ξενωϑέντα παρὰ Πέλοπι καὶ ἐρασϑέντα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 
Χρυσίππου. ὃν χαὶ ἁρπάσαντα καὶ ἀναϑέμενον εἰς008 

᾽ ἅρμα εἰς Θήβας φυγεῖν. Πράξιλλα δ᾽ ἡ Σικυωνία 

ὑπὸ Ζιός φησιν (ἔτ. 6 Β5 ἁρπασϑῆναι τὸν Χρύσιππον. 
καὶ Κελτοὶ δὲ τῶν βαρβάρων καίτοι καλλίστας ἔχοντες 

σι 

1 ραΐο ἐνέπρησάν τε ὅ καὶ γὰρ: ταυΐ!]α Β860, οἵ, ῬΙαῦ. 
ἀτηθῦ. Ὁ. 1610 ὁ 9 ἅγιον Α: οοἵπ. ΟϑηῦοΥ 11 τὸν λόγον 
Κ' τινὰ λόγον α 16 δὲ ϑοῆπ: τ ἡ 19 ἡδίως Α, ἔογῦ. ἰδίως, 
ἴατα δϊδύθτα ποῦ. Κ, οΟπὶΠΡῚ Π8660 ρούογαηῦ ΟΌΤη 618 486 5Βαπύ 
Ὁ, 171 21 καὶ τῶν βαρβάρων δὲ Κελτοὶ Καὶ 
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γυναῖκας παιδικοῖς μᾶλλον χαίρουσιν: ὡς πολλάκις 

ἐνίους ἐπὶ ταῖς δοραῖς μετὰ δύο ἐρωμένων ἀναπαύε- 

σϑαι. Πέρσας δὲ παρ᾽ Ἑλλήνων φησὶν Ἡρόδοτος 
([186) μαϑεῖν τὸ παισὶν χρῆσϑαι. 80. φιλόπαις δ᾽ ἦν 

ἐχμανῶς καὶ ᾿Δλέξανδρος ὁ βασιλεύς. Δικαίαρχος δ 
γοῦν ἐν τῷ περὶ τῆς ἐν Ἰλίῳ Θυσίας (6 Π 241) Βα- 

γώου τοῦ εὐνούχου οὕτως αὐτόν φησιν ἡττᾶσϑαι ὡς 

ἐν ὄψει ϑεάτρου ὅλου καταφιλεῖν αὐτὸν ἀνακλάσαντα, 

καὶ τῶν ϑεατῶν ἐπιφωνησάντων μετὰ χρότου οὐκ ἀπει- 

ϑήσας πάλιν ἀνακλάσας ἐφίλησεν. Καρύστιος δ᾽ ἐν 

ἹΙστορικοῖς Ὑπομνήμασι (ΓΟ ΙΥ͂ 807) ᾿ Χάρωνι, φησί, τῷ 
Χαλκιδεῖ παῖς καλὸς ἦν καὶ εἶχεν εὖ πρὸς αὐτόν. ὡς 

δ᾽ ᾿Δλέξανδρος παρὰ -Κρατερῷ αὐτὸν ἐπήνεσεν γενο- 
μένου πότου. ὁ Χάρων ἐκέλευσε τὸν παῖδα κατα- 

φιλῆσαι τὸν ᾿Ζ“λέξανδρον᾽ καὶ ὃς μηδαμῶς. εἶπεν. οὐ 
γὰρ οὕτως ἐμὲ εὐφρανεῖ ὡς σὲ λυπήσει.. ὥσπερ γὰρ 

ἦν ἐρωτικὸς ὃ βασιλεὺς οὗτος, οὕτως χαὶ πρὸς τὸ 

καϑῆκον ἐγχρατὴς καὶ πρὸς τὸ πρεπωδέστατον. αἰχμα- 

λώτους γοῦν λαβὼν τὰς Ζίαρείου ϑυγατέρας καὶ τὴν ἢ 

γυναῖκα κάλλει διαπρεπεστάτην οὖσαν οὐ μόνον ἀπ- 

ἔσχετο, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐκείνας μαϑεῖν ἐποίησεν ὅτι εἰσὶν 
αἰχμάλωτοι, ἀλλ᾽ ὡς ἔτι Δαρείου ἐν τῇ βασιλείᾳ ὄντος 

πάντα αὐταῖς χορηγεῖσϑαι ἐκέλευσεν. διόπερ καὶ Ζ4α- 

ρεῖος τοῦτο μαϑὼν ηὔξατο τῷ Ἡλίῳ τὰς χεῖρας ἄνα- 

τείνας ἢ αὐτὸν βασιλεύειν ἢ ̓ 4λέξανδρον.᾽ Ραδαμάν- 

ϑυος δὲ τοῦ δικαίου Ἴβυκος ἐραστήν φησι (ἔν. 85 Β2 
γενέσϑαι Τάλων. Διότιμος δ᾽ ἐν τῇ Ἡρακλείᾳ (.518 Κῇ) 

9 ἐπιφωνούντων Ἐὶ 14 ὁ Χάρων Τ)υ 61}: ὁ Κρατερὸς ἃ 
18 πρὸς τὸ πρεπῶδες αἰδοιέστατος Μοΐῃ, 5αΐβοιύ ξοτγῦ. πρὸς τὸ 
πρεπωδέστερον 21 οντῦ. οὐδ᾽ (ἐγγὺς ἐκείνας, 568 οὔατα 
μαϑεῖν αἸδρ]ιοοῦ 



Ἵ 551 

Εὐρυσϑέα φησὶν Ἡρακλέους γενέσϑαι παιδικά, διόπερ 

καὶ τοὺς ἄϑλους ὑπομεῖναι. ᾿Ζγαμέμνονά τε ᾿Αργύννου 
ἐρασϑῆναι λόγος, ἰδόντα ἐπὶ τῷ Κηφισῷ νηχόμενον᾽ 
ἐν ᾧὦ καὶ τελευτήσαντα αὐτὸν (συνεχῶς γὰρ ἐν τῷ 

5 ποταμῷ τούτῳ ἀπελούετο) ϑάψας εἴσατο καὶ ἱερὸν. 

αὐτόϑι ᾿ἀφροδίτης ᾿Δργυννίδοο. Πικύμνιος δ᾽ ὁ Χῖος 
ἐν Ζιϑυράμβοις (ἔν. ὅ Β) ᾿'Ζργύννου φησὶν ἐρώμενον 
Ὑμέναιον γενέσθαι. ᾿Αντιγόνου δὲ τοῦ βασιλέως ἐρώ- 
μενος ἦν ᾿Δριστοχλῆς ὁ κιϑαρῳδός, περὶ οὗ ᾿Δντίγο- 

ονος ὃ Καρύστιος ἐν τῷ Ζήνωνος Βίῳ γράφει οὕτως 
(ρ. 111 ὙΠ)" “Αντίγονος ὃ βασιλεὺς ἐπεκώμαξε τῷ Ζή- 

νῶνι. καί ποτε καὶ μεϑ' ἡμέραν ἐλϑὼν ἔκ τινος πότου 
χαὶ ἀναπηδήσας πρὸς τὸν Ζήνωνα ἔπεισεν αὐτὸν συγ- 

κωμόάσαι αὑτῷ πρὸς ᾿Δριστοκλέα τὸν κιϑαρωδόν, οὗ 
ὅ σφόδρα ἤρα ὃ βασιλεύς. 81. φιλομεῖραξ δὲ ἦν ὃ Σ'ο- 

φοχλῆς, ὡς Εὐριπίδης φιλογύνης. Ἴων γοῦν ὃ ποιητὴς 

ἐν ταῖς ἐπιγραφομέναις ᾿Επιδημίαις γράφει οὕτως 
(ΓΟ ΤΙ 40) Σοφοκλεῖ τῷ ποιητῇ ἐν Χίῳ συνήντησα, 

ὅτε ἔπλει εἰς “έσβον στρατηγός. ἀνδρὶ παιδιώδει παρ᾽ 

5 οἶνον καὶ δεξιῷ. ἙἙρμησίλεω δὲ ξένου οἱ ἐόντος καὶ προ- 
ξένου ᾿4ϑηναίων ἑστιῶντος αὐτόν. ἐπεὶ παρὰ τὸ πῦρ 
ἑστεὼς ὃ τὸν οἶνον ἐγχέων παῖς .... ἐὼν δῆλος ἦν εἶπέ 
τε" ἱβούλει με ἡδέως πίνειν; φάντος δ᾽ αὐτοῦ ᾿βραδέως 

τοίνυν καὶ πρόσφερέ μοι χαὶ ἀπόφερε τὴν κύλικα.᾽ 

ὅ ἔτι πολὺ μᾶλλον ἐρυϑριάσαντος τοῦ παιδὸς εἶπε πρὸς 

τὸν συγκαταχείμενον᾽ ᾿ὡς καλῶς Φρύνιχος ἐποίησεν 

εἶπας (ἔτ. 2 ΒΉ)᾿ 

ὅ εἴσατο (85: εἰσ αὐτο 60 ἀλκύμνιος δ᾽ Δ: οοττ. .61- 
Ππρβθθ 7 “Διονύσου φησὶν 1] 8. ὑμαίνεον ἃ: 6ΟΥ. ΜΒ 
20 ἕξοντες ἃ: οουσῦσ, Μὰ5 942 παύση ποῦ. ὅν 



892 ΠΝ 

ὁ04 λάμπει δ᾽ ἐπὶ πορφυρέαις παρῇσι φῶς ἔρωτος.ἢ 
χαὶ πρὸς τόδε ἠμείφϑη ὁ ᾿Ερετριεὺς ἢ Ἐρυϑραῖος 

γραμμάτων ἐὼν διδάσκαλος" “σοφὸς μὲν δὴ σύ γε εἶ, 

ὦ Σοφόκλεις., ἐν ποιήσει" ὅμως μέντοι γε οὐκ εὖ εἴρηκε 

Φρύνιχος πορφυρέας εἰπὼν τὰς γνάϑους τοῦ καλοῦ. δ᾽ 

εἰ γὰρ ὃ ξωγράφος χρώματι πορφυρέῳ ἐναλείψειε τουδὲ Ὁ 

τοῦ παιδὸς τὰς γνάϑους. οὐκ ἂν ἔτι καλὸς φαίνοιτο. 

οὐ κάρτα δεῖ τὸ καλὸν τῷ μὴ καλῷ φαινομένῳ εἰχά- 

ξειν ἄν.᾽ γελάσας ἐπὶ τῷ Ἐρετριεῖ Σοφοκλῆς “οὐδὲ 

Ὁ τόδε σοι ἀρέσκει ἄρα, ὦ ξένε, τὸ Σιμωνίδειον, κάρτα 
δοκέον τοῖς Ἕλλησιν εὖ εἰρῆσϑαι (ἔτ. τῷ ΒΦ" 

πορφυρέου ἀπὸ στόματος ἱεῖσα φωνὰν παρϑένος. 

οὐδ᾽ ὁ ποιητής. ἔφη. (ὃ) λέγων χρυσοκόμαν ᾿Ζπόλλωνα 

(Ριμᾷ. ο]. 6, 41)᾽ χρυσέας γὰρ εἰ ἐποίησεν ὁ ζωγράφος 

τὰς τοῦ ϑεοῦ κόμας καὶ μὴ μελαίνας. χεῖρον ἂν ἦν τὸ 

ζωγράφημα. οὐδὲ ὃ φὰς ῥοδοδάκτυλον᾽ εἰ γάρ τις εἰς 

ῥδόδεον χρῶμα βάψειε τοὺς δαχτύλους, πορφυροβάφου 

χεῖρας καὶ οὐ γυναικὸς καλῆς ποιήδειεν (ἄν). γελα- 

σάντων δὲ ὁ μὲν ᾿Ερετριεὺς ἐνωπήϑη τῇ ἐπιραπίξει,. 
ὁ ὃ δὲ πάλιν τοῦ παιδὸς τῷ λόγῳ εἴχετο. εἴρετο γάρ ᾿ 

μιν ἀπὸ τῆς κύλικος κάρφος τῷ μικρῷ δακτύλῳ ἀφαι- 

ρετέοντα, εἰ καϑορᾷ τὸ κάρφος. φάντος δὲ καϑορᾶν 

“ἄπο τοίνυν φύσησον αὐτό, ἵνα μὴ πλύνοιτο ὃ δάχτυ- 

λός σευ. προσαγαγόντος δ᾽ αὐτοῦ τὸ πρόσωπον πρὸς 

τὴν κύλικα ἐγγυτέρω τὴν κύλικα τοῦ ἑαυτοῦ στόματος 

ἦγεν. ἵνα δὴ ἡ κεφαλὴ τῇ κεφαλῇ ἀσσοτέρα γένηται. 

1 παρηίσιν Α παρειαῖσι ἘΠ: οοΥν. ῬοΥΒ 2 ἢ Ερυϑραῖος: ὁ0}- 
Ἰθοθυδτῃ ΟἸΐτη πουηθη ῬΤΌρυΐατα Ἰαΐθτθ 1 καλαὶ φαίνοιντο 8 οὐ 
κάρτα δὴ Α οὐ γὰρ δεῖ Εἰ 8.9 εἰκάζειν ἂν γελάσας ἃ εἰκάξειν 
(οτα 8815 γ6114 18) Ε᾽, ἕοστέ. οὐ κάρτα δὴ --- εἰκάξειν δεῖ. γελάσας {δ΄ 
18 ὁ δὰ. Κα 18 ἄν Δἀᾶ. ἴδο, ποιήσει Ὠϊ. ποιήσει. ἐκγελασάντων 
Μοὶῃ 28 ρου πλύνηται 34 σευ ΠὈϊ: εὖ Α 26 ἀσσοτέρω Μοῖῃ 



ΤΡ 999 

ὡς δ᾽ ἦν οἵ κάρτα πλησίον, περιλαβὼν τῇ χειρὶ ἐφί- 

λησεν. ἐπιχροτησάντων δὲ πάντων σὺν γέλωτι καὶ βοῇ 
ὡς εὖ ὑπηγάγετο τὸν παῖδα. “μελετῶ. εἶπεν, στρατηγεῖν, 

ὦ ἄνδρες" ἐπειδήπερ Περικλῆς ποιεῖν μέν {μὲν ἔφη, 
5 στρατηγεῖν δ᾽ οὐκ ἐπίστασϑαι. ἄρ᾽ οὖν οὐ κατ᾽ ὀρϑόν 

μον πέπτωλεν τὸ στρατήγημα; τοιαῦτα πολλὰ δεξιῶς 

ἔλεγέν τε καὶ ἔπρησσεν ὅτε πίνοι [ἢ πράσσοι]. τὰ 

μέντοι πολιτικὰ οὔτε σοφὸς οὔτε ῥεχτήριος ἦν, ἀλλ᾽ 
ὡς ἄν τις εἷς τῶν χρηστῶν ᾿4ϑηναίων. 82. καὶ Ἱερώ- 

ονυμος δ᾽ ὃ Ῥόδιος ἐν τοῖς ἹΙστορικοῖς Ὑπομνήμασίν 

φησιν (ἔν. 1 ἨΠ) ὅτε Σοφοκλῆς εὐπρεπῆ παῖδα ἔξω τεί- 
χους ἀπήγαγε χρησόμενος αὐτῷ. ὁ μὲν οὖν παῖς τὸ 

ἴδιον ἱμάτιον ἐπὶ τῇ πύᾳ ὑπέστρωσεν, τὴν δὲ τοῦ 
Σοφοκλέους χλανίδα περιεβάλοντο. μετ᾽ οὖν τὴν ὁμι- 

ὅ λίαν ὃ παῖς ἁρπάσας τὸ τοῦ Σοφοκλέους χλανέδιον 

ὥχετο, καταλιπὼν τῷ Σοφοκλεῖ τὸ παιδικὸν ἱμάτιον. 

οἷα δὲ εἰκὸς διαλαληϑέντος τοῦ συμβεβηκότος Εὐρι- 

πίδης πυϑόμενος καὶ ἐπιτωϑάξων τὸ γεγονὸς καὶ αὐτός 

ποτε ἔφη τούτῳ κεχρῆσϑαι τῷ παιδί, ἀλλὰ μηδὲν προσ- 

) ϑεῖναι, τὸν ὃὲ Σοφοκλέα διὰ τὴν ἀκολασίαν καταφρο- 

νηϑῆναι. χαὶ ὃ Σοφοκλῆς ἀκούσας ἐποίησεν εἰς 

αὐτὸν τὸ τοιοῦτον ἐπίγραμμα, χρησάμενος τῷ περὶ τοῦ 

Ἡλίου καὶ Βορέου λόγῳ. καί τι πρὸς μοιχείαν αὐτοῦ 

“παραινιττόμενος᾽ 

Ἥλιος ἦν, οὐ παῖς, Εὐριπίδη. ὅς μὲ χλιαίνων 
γυμνὸν ἐποίησεν" σοὶ δὲ φιλοῦντι ἑταίραν 

ψ 

ΩΝ 

1 οἱ Μυβ8: ἡ Α προσλαβὼν Α: οοΥτ. Καὶ 8 μελέτω Α, 
μελετέω Μιοΐῃ 4 μὲ ΒοΟ Ἰοοο 884. Καὶ, ἔφη {μεν Μυϑ Τ ἢ 
πράσσοι 46], Κι, ἢ παίξοι ποι! τοούθ Τοὺρ 19. 20 μηδὲν πε- 
πονϑέναι Καὶ 20 φιλοῦνϑ᾽ ἑτέραν Μα8, αυοᾶ πὸ ΗἸΘΥΟΏΥΤΙΑΌΙΩ 
ἀαϊάθι ραΐο βοτίρύαταχη ζαΐ888 

.-.-“ὦὁ “...»ὕ»-Φ-- 

ἃ 



δοδ]ελφῶν Χρημάτων (ῬῊΘ 1 808) ᾿“σώπιχόν φησι τὸν 

-- 

ΘΟ 

994 Ἴ1' 

Βορρᾶς ὡμίλησε. σὺ δ᾽ οὐ σοφός. ὃς τὸν Ἔρωτα 

ἀλλοτρίαν σπείρων λωποδύτην ἀπάγεις. 

88. Θεόπομπος δὲ ἐν τῷ περὶ τῶν συληϑέντων ἔκ 

᾿Ἐπαμινώνδου ἐρώμενον τὸ “ευχτρικὸν τρόπαιον ἐντε- 

τυπωμένον ἔχειν ἐπὶ τῆς ἀσπίδος καὶ ϑαυμαστῶς αὐτὸν 

κινδυνεύειν, ἀνακεῖσϑαί τε τὴν ἀσπίδα ταύτην ἐν Ζίελ- ἡ 

φοῖς ἐν τῇ στοᾷ. ἐν δὲ τῷ αὐτῷ συγγράμματι Θεό- 

πομπος φιλογύναιον μέν φησι γεγονέναι Φάυλλον τὸν ἡ 

Φωκέων τύραννον. φιλόπαιδα δὲ Ὀνόμαρχον καὶ ἐκ 

τῶν τοῦ ϑεοῦ χαρίσασϑαι τοῦτον εἰς Ζ᾽ελφοὺς παρα- 

γενομένῳ ... τῷ Πυϑοδώρου τοῦ Σικυωνίου υἱῷ ἀπο- 

κερουμένῳ τὴν κόμην, ὄντι καλῷ συγγενόμενον τὰ 

Συβαριτῶν ἀναϑήματα, στλεγγίδια χρυσᾶ τέσσαρα. τῇ 

“Ζεινιάδου δὲ αὐλητρίδι Βρομιάδι Φάυλλος καρχήσιον 

ἀργυροῦν Φωκαέων καὶ στέφανον χρυσοῦν κιττοῦ Πε- 

παρηϑίων. "αὕτη δέ, φησί, καὶ ἔμελλε τὰ Πύϑια αὐλεῖν, 

εἰ μὴ ὑπὸ τοῦ πλήϑους ἐκωλύϑη. τῷ δὲ Δυκόλα [τῷ] 
τοῦ Τριχονείου υἱῷ Φυσκίδᾳ ὄντι καλῷ Ὀνόμαρχος 

ἔδωκεν. φησί, στέφανον {χρυσοῦν» δάφνης. ᾿Εφεσίων ἢ 

ἀνάϑημα. οὗτος ὃ παῖς πρὸς Φίλιππον ἀχϑεὶς ὑπὸ 

τοῦ πατρὸς κἀκεῖ προαγωγευόμενος οὐδὲν λαβὼν ἀπε- 

στάλη. τῷ ᾿Επιλύκου τοῦ ᾿ἀμφιπολίτου υἱῷ ὄντι καλῶ ᾿ 

Ζαμίππῳ ... . Πλεισϑένους ἰἀνάϑημα Ὀνόμαρχος ἔδωκε. 

Φαρσαλίᾳ τῇ Θεσσαλίδι ὀρχηστρίδι δάφνης στέφανον ὃ 

ρα“ ΒΝΝΕΝ 

9 φύλλον τὸν ἃ: οοἵν. Μὺβ 12. Ρᾳθυ ποήηθη ἱπέθγοι τος 
12. 18 ἀποκχειρομένωι Α: οοὐγ. Καὶ 1ὅ βρομιαδια Α: οουτ. ὨΪ 
πἰϑὶ ἕουγΐθ Βρομίᾳ τϑούϊαβΒ Μὰ8Β 16 καισ.... νον Α: ΒΌΡΡΙ. (85 
17 αὐτὴ δὲ ΔΑ: οοΥτ. Καὶ οὗ, ν. 21 οὔ Ρ. 838ὅὁ.,»1 ἔμελλε καὶ Μίοιπ! 
18 ὑπὸ Μυβ: ἐπὶ ἃ τῷ ἀε]. Καὶ 19 τριχολέου Α: 6οοΥγ7. Κ΄ 
ὁ νόμαρχος Α, θη γ. 2Ξ 4 20 χρυσοῦν δα. Μεΐη 24 Βϊδέιϊ 
ποῦ, βομνν, ὑπτα Αλεισϑένους Μοὶπ 



1" θοῦ 

χρυσοῦν Φιλόμηλος ἔδωκε. “αμψακηνῶν ἀνάϑημα. αὕτη 

ἡ Φαρσαλία ἐν Μεταποντίῳ ὑπὸ τῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ 
μάντεων, γενομένης φωνῆς ἐκ τῆς δάφνης τῆς χαλκῆς. 

ἣν ἔστησαν Μεταποντῖνοι κατὰ τὴν ᾿“ριστέα τοῦ Προ- 

ὅ κονησίου ἐπιδημίαν, ὅτ᾽ ἔφησεν ἐξ Ὑπερβορέων παρα- 
γεγονέναι. ὡς τάχιστα ὥφϑη εἰς τὴν ἀγορὰν ἐμβαλοῦσα, 

ἐμμανῶν γενομένων τῶν μάντεων διεσπάσϑη [ὑπ᾽ 

αὐτῶν]. καὶ τῶν ἀνθρώπων ὕστερον ἀναζητούντων 

τὴν αἰτίαν εὑρέϑη διὰ τὸν τοῦ ϑεοῦ στέφανον ἀνῃρη- 

) μένη. 84. ὁρᾶτε οὖν καὶ ὑμεῖς, ὦ φιλόσοφοι, οἱ παρὰ 
φύσιν τῇ ᾿ἀφροδίτῃ χρώμενοι καὶ ἀσεβοῦντες εἰς τὴν 

ϑεόν, μὴ τὸν αὐτὸν διαφϑαρῆτε τρόπον. τότε γὰρ καὶ 

οἱ παῖδές εἰσιν καλοί, ὡς Γλυκέρα ἔφασκεν ἡ ἑταίρα, 

ὅσον ἐοίκασι γυναιξὶ χρόνον. καϑάπερ ἵστορεῖ Κλέαρ- 
χος (ἨΔ Π 314). ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ κατὰ φύσιν δοκεῖ 

πεποιηκέναι Κλεώνυμος ὃ Σπαρτιάτης, πρῶτος ἀνϑρώ- 

πῶν εἰς ὁμηρείαν λαβὼν παρὰ Μεταποντίνων γυναῖκας 

καὶ παρϑένους τὰς ἐνδοξοτάτας καὶ καλλίστας διακο- 

σίας. ὡς ἱστορεῖ Δοῦρις ὁ Σάμιος ἕν τῇ τρίτῃ τῶν 

περὶ ᾿24γαϑοκλέα Ἱστοριῶν (ἨΔ 1Ι 418): κἀγὼ δὲ κατὰ 
τὴν Ἐπικράτους ᾿Δντιλαίδα (1 284 Κ) 

τἀρωτίκ᾽ ἐκμεμάϑηκα ταῦτα παντελῶς 
Σαπφοῦς, Μελήτου, Κλεομένους. Μαμυνϑίου. 

ὑμεῖς δέ, ὦ φιλόσοφοι, κἂν ἐρασϑέντες ποτὲ γυναικῶν 
ἔν ἐννοίᾳ λάβητε ὡς ἀδύνατόν ἐστι τὸ τυχεῖν, μόϑετε 

ταν... παύονται οἵ ἔρωτες, ὥς φησι Κλέαρχος (. 5). 

1 Κνιδίων ἀοπατγίστη ἴα1556 οἱῦ Ρ]αὔ. σαν γύπα Ρ. 897 ἔ δἸτατι 
ΒοσπδαΒ ἀποίοσοιη 8. νεανιῶν (γγο μάντεων) ϑοῆν, νεανίσκους 
πος ἔδοῖϑϑθ αἷῦ Ρ]αὐ 1. 8 σ]οϑβδτη 46]. Καὶ, τύθιπαπθ γ. 8 Του. 
τῶν ἀνθρώπων ἀοϊοεπάστη 14 γυναικὶ Ἀ: οοΥΥ. Μοῖη 11 ὁμή- 
ρίαν Α, οἵ Ὁιοά. 20,104 22 ἐρωτικὰ μεμάϑηκα Α: ὁοοΥΥ. ΠΟῸΥ 
25 μέλη τοῦ Α: ὁοοτΥ. ΘΟΌΤ 26 Ὠϊαύατη ποῦ. ϑοῦν, γϑὶυὺ μά- 
ἔτε (ύτι ἀδυνατοῦσι» παύονται 



φρΙΑ, τν ΠΠ 

τῇ τε γὰρ περὶ τὴν Πειρήνην χαλκῇ βοὶ βοῦς ἐπανέβη" 
 χαὶ γεγραμμένῃ κυνὶ καὶ περιστερᾷ καὶ χηνὶ τῇ μὲν 
κύων, τῇ δὲ περιστερά, τῇ δὲ χὴν προσῆλϑον καὶ ἐπε- 

πήδησαν" φανέντων δὲ πᾶσι τούτοις ἀδυνάτων ἀπέστη- 

σαν, καϑάπερ Κλείσοφος ὁ Σηλυμβριανός. οὗτος γὰρ ἔ 

τοῦ ἐν Σάμῳ Παρίου ἀγάλματος ἐρασϑεὶς κατέκλεισεν 

αὑτὸν ἐν τῷ ναῷ, ὡς πλησιάδαι δυνησόμενος" καὶ ὡς᾿ 

μὴ 

ἠδυνάτει διά τε τὴν ψυχρότητα καὶ τὸ ἀντίτυπον τοῦ᾿ 
λίϑου, τηνικαῦτα τῆς ἐπιϑυμίας ἀπέστη καὶ προβαλλό- 

μενος τὸ σαρκίον ἐπλησίασεν. τῆς πράξεως ταύτης᾽ 

μνημονεύει καὶ ΄άλεξις ὃ ποιητὴς ἐν τῷ ἐπιγραφο-᾿ 

μένῳ δράματι Γραφῇ λέγων ὧδε (1 812 ΚΕ)" 
606 γεγένηται δ΄, ὡς λέγουσιν. κἀν Σάμῳ 

τοιοῦϑ᾽ ἕτερον. λιϑίνης ἐπεϑύμησεν κόρης 

ἄνθρωπος ἐγχκατέκλεισέ ὃ᾽ αὑτὸν τῷ νεῷ. 
καὶ Φιλήμων τοῦ αὐτοῦ μνημονεύων φησίν (Ὁ. 521) 

ἀλλ᾽ ἐν Σάμῳ μὲν τοῦ λιϑίνου ξῴου ποτὲ 

ἄνθρωπος ἠράσϑη τις" εἶτ᾽ εἰς τὸν νεὼν 
κατέκλεισεν αὑτόν. 

Κτησικλέους δ᾽ ἐστὴν ἔργον τὸ ἄγαλμα, ὥς φησι 

᾿,δαῖος ὃ Μιτυληναῖος ἐν τῷ περὶ ᾿Δγαλματοποιῶν! 

Πολέμων δὲ ἢ ὁ ποιήσας τὸν ἐπιγραφόμενον ἙΛλλα! 

Ὁ δικὸν (ἔν. 28 Ρε) “ἐν Ζ]ελφοῖς. φησίν. ἐν τῷ Σπινατῶ 

ϑησαυρῷ παῖδές εἰσιν λίϑινοι δύο. ὧν τοῦ ἑτέρου 
Ζελφοί φασι τῶν ϑεωρῶν ἐπιϑυμήσαντά τινα συγκαταβ 

κλεισϑῆναι καὶ τῆς ὁμιλίας... καταλιπεῖν στέφανον 

ὄ (χαὶΣ Κλείσοφος Βοη τ 1 δυνάμενος Ἐ 984 πρὸ 
βαλλόμενός τι σαρκίον Μρ]η, Ἰαϊοὺ αἰϊαα 1ὅ ἐγκατέκλεισέν ὃ , 
ἑαυτὸν Α: οοΥΥ. Οδ8 28 ἐν τῷ 8166: ἢ ἐν τῷ Α Σπιν 
Μοῖη: πινάκων ἃ 26 μνημόσυνον Βαρρὶ. Μεΐπ, τϑούϊαϑ ᾧ ̓ 
ἔῶ886 μισϑὸν 
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φωραϑέντος δ᾽ αὐτοῦ τὸν ϑεὸν χρωμένοις τοῖς Ζελφοῖς 

συντάξαι ἀφεῖναι τὸν ἄνϑρωπον᾽ δεδωκέναι γὰρ αὐτὸν 

αισϑόν.᾽ 

80. καὶ ἄλογα δὲ ξῷα ἀνθρώπων ἠράσϑη: Σεκούν- 

δου μέν τινος βασιλικοῦ οἰνοχόου ἀλεκτρυών" ἐκαλεῖτο 

δὲ ὁ μὲν ἀλεχτρυὼν Κένταυρος, ὃ δὲ Σεκοῦνδος ἦν 
οἰκέτης Νικομήδους τοῦ Βιϑυνῶν βασιλέως, ὡς ἱστορεῖ 
Νίχανδρος ἐν ἕκτῳ Περιπετειῶν. ἐν Αἰγίῳ δὲ παι- 
δὸς ἠράσϑη χήν. ὡς Κλέαρχος ἱστορεῖ ἐν πρώτῳ 

ὠτιχῶν (6 11814). τὸν δὲ παῖδα τοῦτον Θεόφρα- 

τος ἕν τῷ ᾿ΒΕρωτικῷ (ἔν. 109 ΝΥ) ᾿“μφίλοχον καλεῖσϑαί 
ησι χαὶ τὸ γένος ϑλένιον εἶναι. Ἑρμείας δ᾽ ὃ τοῦ 

Βρμοδώρου. Σάμιος δὲ γένος. ἐρασϑῆναι ΔΜακύδους 

τοῦ φιλοσόφου. ἐν δὲ ΔΜευχαδίᾳ φησὶν Κλέαρχος (. 5) 

γὕτως ἐρασϑῆναι ταὼν παρϑένου ὡς καὶ τὸν βίον 

ἰχλιπούσῃ συναποθανεῖν. δελφῖνα δ᾽ ἐν ᾿Ιασῷ παιδὸς 
ρασϑῆνανι λόγος. ὡς ἱστορεῖ Ζοῦρις ἐν τῇ ἐνάτῃ 

ΒῊΟΘ 1 413). ὁ δὲ λόγος ἐστὶν αὐτῷ [ὃ] περὶ ᾽4λεξ- 

γνδρου καὶ λέγει οὕτως᾽ “μετεπέμψατο δὲ καὶ τὸν ἐκ 
ἧς Ιασοῦ παῖδα. περὶ γὰρ τὴν πόλιν ταύτην Διονύ- 

ιός τις ἦν παῖς, ὃς μετὰ τῶν ἄλλων ἐκ παλαίστρας 
“ἀραγινόμενος ἐπὶ τὴν ϑάλατταν ἐκολύμβα. δελφὶς δὲ 
ὃς αὐτὸν ἐκ τοῦ πελάγους ἀπήντα καὶ ἀναλαμβάνων 

πὶ τὰ νῶτα ἔφερεν ἐπὶ πλεῖστον νηχόμενος καὶ πάλιν 
τοχαϑίστα εἰς τὴν γῆν. φιλανθρωπότατον δέ ἐστι 

αἱ συνετώτατον τὸ ζῷον ὃ δελφὶς χάριν τε ἀποδιδόναι 

Ἰστάμενον. Φύλαρχος γοῦν ἐν τῇ δωδεκάτῃ Τ᾽ ἨΘ 
510) ᾿ Κοίρανος, φησίν, ὁ Μιλήσιος ἰδὼν ἁλιέας τῷ 

χτύῳ λαβόντας δελφῖνα καὶ μέλλοντας κατακόπτειν 

8 εἐναγειῶ δὲ Α: ΟΟΥΓ. 6Χ ΑΒ]. η. δη. ὅ, 29 18 ὁ 46]. ς 
ΑἸΗΕΝΑΡΌΒ ΠΠ 22 

φ 
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ἀργύριον δοὺς χαὶ παραιτησάμενος ἀφῆκεν εἰς τὸ πέ- 
λαγος. καὶ μετὰ ταῦτα ναυαγίᾳ χρησάμενος περὶ Μύ- 

κονον καὶ πάντων ἀπολομένων μόνος ὑπὸ δελφῖνος 

ἐσώϑη ὃ Κοίρανος. τελευτήσαντος δ᾽ αὐτοῦ γηραιοῦ 

ἐν τῇ πατρίδι καὶ τῆς ἐκφορᾶς παρὰ τὴν ϑάλατταν 

γιγνομένης κατὰ τύχην [ἐν τῇ Μιλήτῳ], ἐν τῷ λιμένι 

πλῆϑος δελφίνων ἐφάνη ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ μικρὸ 

ἀπωτέρω τῶν ἐκκομιζόντων τὸν Κοίρανον, ὡσεὶ συνε 

φερόντων χαὶ συγχηδευόντων τὸν ἄνϑρωπον.᾽ ὁ δὶ 

αὐτὸς ἱστορεῖ Φύλαρχος διὰ τῆς εἰκοστῆς (Ὁ. 348 

ὅσην ἐλέφας τὸ ξῷον φιλοστοργίαν ἔδχεν εἰς παιδίο 

γράφει δ᾽ οὕτως" τούτῳ δὲ τῷ ἐλέφαντι συνετρέφετ 

ϑήλεια ἐλέφας, ἣν Νίκαιαν ἐκάλουν. ᾧ τελευτῶσα 1 

τοῦ τρέφοντος Ἰνδοῦ γυνὴ παιδίον αὑτῆς τριακοσταῖο 

παρακατέϑετο. ἀποθανούσης δὲ τῆς ἀνθρώπου δειν᾽ 

τις φιλοστοργία γέγονε τοῦ ϑηρίου πρὸς τὸ παιδίον 

οὔτε γὰρ ἀπ᾽ αὐτοῦ χωριξόμενον τὸ βρέφος ὑπέμενε! 

τὸ δὲ εἰ μὴ βλέποι τὸ παιδίον ἤσχαλλεν. ὅτ᾽ οὖν ἡ 
τροφὸς ἐμπλήσειεν αὐτὸ [τοῦ] γάλακτος. ἀνὰ μέσο 

θοττῶν ποδῶν τοῦ ϑηρίου ἐτίϑει αὐτὸ ἐν σκάφῃ. εἰ ( 

μὴ τοῦτο πεποιήκοι, τροφὴν οὐκ ἐλάμβανεν ἡ ἐλέφα 
καὶ μετὰ ταῦτα δι’ ὅλης τῆς ἡμέρας τοὺς καλάμοϊ 

λαμβάνων ἐκ τῶν παρατιϑεμένων χορτασμάτων καϑεῖ 

δοντος τοῦ βρέφους τὰς μυίας ἀπεσόβει" ὅτε δὲ χλαίς 

τῇ προβοσκίδι τὴν σκάφην ἐκίνει καὶ κατεκοίμιξεν αὖτ 

Ὁ 

1 παραστησάμενος Α: οοΥγ. ΠΟΤ 8 ἀπολωμένων Ἀ: 60 
[0 ὁ φ᾽οβϑδϑϊηῃ (δᾶ ν. 8) 46]. Καὶ 8 τῶν συνεκχομιξόν 
ΑἙ: οοὐν. Κα 10 Φύλαρχος 46]. ς ἔοχῦ. τοοΐβ 18 [ἐλέφας 
14 τρέφοντος δα, Ἐὶ οὐ Α6]. π. 8. 11, 14 16 παιδίον 17 
τε παιδίου πρὸς τὸ θηρίον» 500]. Μοῖπ 18 τὸ δὲ 7118: 
ὁ δὲ ΑΔ 19 τοῦ οπι. "ὶ, ἅ6]. Καὶ 20 ἐν σκάφει Ἀ: ΘΟΥΤ.}». 
οἵ, ν. 95 οὐ Α6].1.5 21 πεποιήκει Α: οοὐσ. αὶ 8283 τοὺς 
ὙΠ 81 28 ἐκ Κ: καὶ Α, οἱ. Εἰ 



ΠὉ, 599 

τὸ δ᾽ αὐτὸ ἐποίει χαὶ ὁ ἄρρην ἐλέφας πολλάκις." 

806. ὑμεῖς δέ. ὦ φιλόσοφοι. καὶ τῶν δελφίνων καὶ 
τῶν ἐλεφάντων ἐστὲ κατὰ τὴν γνώμην ἀγριώτεροι ἔτι 

ε ἀνημερώτεροι. καίτοι Περσαέου τοῦ Κιτιέως ἐν 

οἷς Συμποτικοῖς Ὑπομνήμασιν βοῶντος καὶ λέγοντος 

περὶ ἀφροδισίων ἁρμοστὸν εἶναι ἐν τῷ οἴνῳ μνείαν 

ιεἴσϑαι" καὶ γὰρ πρὸς ταῦτα ἡμᾶς ὅταν ὑποπίωμεν 

πιρρεπεῖς εἶναι. καὶ ἐνταῦϑα τοὺς μὲν ἡμέρως τε καὶ 
ρέίως αὐτοῖς χρωμένους ἐπαινεῖν δεῖ. τοὺς δὲ 9η- 

γωδῶς καὶ ἀπλήστως ψέγειν. καὶ εἰ διαλεκτικοὶ συν- 

᾿ϑόντες εἰς πότον περὶ συλλογισμῶν διαλέγοιντο. 

λλοτρίως ἂν αὐτοὺς ὑπολάβοι τις ποιεῖν τοῦ παρόν.- 

Ὃς χαιροῦ. (ὅτε καὶ ὃ καλὸς κἀγαϑὸς ἀνὴρ μεϑυ- 

ἄν. οἱ δὲ βουλόμενοι σωφρονικοὶ εἶναι σφόδρα 
ρὲ. τινὸς διατηροῦσιν ἐν τοῖς πότοις τὸ τοιοῦτον᾽ 

8 ὅταν παρεισδυῇ τὸ οἰνάριον, τὴν πᾶσαν ἀσχημο- 
ὕνην ἐπιδείκνυνται" ὃ καὶ πρώην ἐγένετο ἐπὶ τῶν ἐξ 

Ιρφχαδίαχς ϑεωρῶν πρὸς ᾿Αντίγονον παραγενομένων. 
νου [τε] γὰρ ἠρίστων σφόδρα σκυϑρωπῶς καὶ εὐσχη- 

ὥς. ὡς ὥοντο, οὐχ ὅτι ἡμῶν τινα προσβλέποντες. 

1 οὐδὲ ἀλλήλους. ὡς δὲ ὃ πότος προέβαινεν καὶ 
λϑεν ἄλλα τε ἀκροάματα καὶ αἵ Θετταλαὶ αὗται 

χηστρίδες. καϑάπερ αὐταῖς ἔϑος ἐστίν, ἐν ταῖς δια- 

ὄτραις γυμναὶ ὠρχοῦντο. οὐκ ἔτι κατεῖχον αὑτοὺς 

ἄνδρες. ἀλλὰ ἐκ τῶν κλινῶν ἀνώρμων καὶ ἐβόων 

5 θαυμαστόν τι ϑέαμα ϑεώμενοι" καὶ μακάριον τὸν 
Ἰλέα ἀπεκάλουν, ὅτι 'ἔξεστιν αὐτῷ τούτων ἀπολαύειν. 

ἡ ἕτερα τούτοις παραπλήσια πάνυ πολλὰ τῶν φορτι- 

18 ὅτε αἀα. Καὶ 10 παραδυῆ ΑΕ: οοὐγ. Κα, ἔογτηδηὶ απ- 
ἽΠῚ ΠΟ ΘΟΥΤΘΧΙ; παραλύῃ ΔΝ Ί τα 19 τε 46]. Μυβ 

Τρ 
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κῶν ἐποίουν. τῶν φιλοσόφων δέ τις συμπίνων ἡμῖν 

εἰσελϑούσης αὐλητρίδος καὶ οὔσης εὐρυχωρίας παρ᾽ 

αὐτῷ. βουλομένης τῆς παιδίσκης παρακαϑίσαι “οὐκ᾿ 

ἐπέτρεψεν, ἀλλὰ σκληρὸν αὑτὸν εἰσῆγεν. εἶθ᾽ ὕστερον 
πωλουμένης τῆς αὐλητρίδος, καϑάπερ ἔϑος ἐστὶν ἐν 

6 τοῖς πότοις γίνεσϑαι, ἐν τὲ τῷ ἀγοράξειν πάνυ νεανι-᾿ 

κὸς ἦν καὶ τῷ πωλοῦντι ἄλλῳ τινὶ ϑᾶττον προσϑέντι 
ἠμφισβήτει καὶ οὐκ ἔφη αὐτὸν πεπρακέναι" καὶ τέλος 

εἰς πυγμὰς ἦλθεν ὃ σκληρὸς ἐχεῖνος φιλόσοφος καὶ 
ἐν ἀρχῇ οὐδ᾽ ἂν παρακαϑίσαι ἐπιτρέπων τῇ αὐλητρίδι." 

μήποτε αὐτός ἐστιν [δ] Περσαῖος ὃ περὶ τῆς αὐλητρί- 

δος διαπυκχτεύσας. φησὶν γὰρ ᾿Δἀντίγονος ὁ Καρύ- 

στιος ἐν τῷ περὶ Ζήνωνος γράφων ὧδε (ρ. 111 Ὑ) 

Ζήνων ὁ Κιτιεὺς Περσαίου παρὰ πότον αὐλητρίδιο 

πριαμένου χαὶ διοκνοῦντος εἰσαγαγεῖν πρὸς αὐτὸν διύ 

Ε τὸ τὴν αὐτὴν οἰκεῖν οἰκίαν, συναισϑόμενος εἰσείλκυσ 

τὴν παιδίσκην καὶ συγκατέκλεισε τῷ Περσαίῳ. οἷδὲ 

δὲ καὶ Πολύστρατον τὸν ᾿4ϑηναῖον, μαϑητὴν δὲ Θεοὶ 
φράστου. τὸν ἐπικαλούμενον Τυρρηνόν, ὅτι τῶν αὐὖλ 

τρίδων τὰ ἱμάτια περιέδυεν. 81. ἐσπουδόκεσαν δὲ : 

οἱ βασιλεῖς περὶ τὰς μουσουργούς. ὡς δῆλον ποι 

Παρμενίων ἐν τῇ πρὸς ᾿'“λέξανδρον ᾿Επιστολῆ. ἣν ἐπὶ 

στειλὲν αὐτῷ μετὰ τὸ Ζαμασκὸν ἑλεῖν καὶ τῆς ἀπ΄ 

σχευῆς τῆς Ζαρξίου ἐγκρατὴς γενέσϑαι. καταρυϑμῆσε 

θοϑμένος οὖν τὰ αἰχμάλωτα γράφει καὶ ταῦτα' ᾿παλλακίδο ὃ 
εὗρον μουσουργοὺς τοῦ βασιλέως τριακοσίας εἴχο 
ἐννέα. ἄνδρας στεφανοπλόκους ἕξ καὶ τεσσαράκοντ 

ὁ τὲ ἀ6]. 8 6.1 νεανίσκος ἦν Α: οοΥγ. Οδ5 
ϑέντος Δ: σον. (δ5 9 {ὃν καὶ Υη δα 11 ὁ 46] 
10 ἐοτῦ. αἰσϑόμενος εἰσείλκυσε Κι: συνείλκυσε Α 
ἐσπουδάκασιν 24. 25 φῬοίϊι8 καταριϑμούμενος 
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οποιοὺς διακοσίους ἑβδομήκοντα ἕπτά. χυτρεψοὺς 

ἴκοσι ἐννέα. γαλακτουργοὺς τρισκαίδεκα, ποτηματο- 

οἠοὺς ἑπτακαίδεκα, οἰνοηϑητὰς ἑβδομήκοντα. μυρο- 
οἐοὺς τεσσαράκοντα.᾽ 

καὶ ὑμῖν δέ, ὦ ἑταῖροι. λέγω ὅτι οὐδέν ἐστιν ὀφϑαλ- 

ὧν οὕτως εὐφραντικὸν ὡς γυναικὸς χάλλος. ὃ γοῦν 

τοῦ τραγικοῦ Χαιρήμονος Οἰνεὺς περὶ παρϑένων τι- 

ὧν διηγούμενος ὧν ἐθεᾶτό φησιν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ 
ϑάματι (ἔν. 14 Ν᾽)" 

ἔκειτο γὰρ ἣ μὲν λευκὸν εἰς σεληνόφως 

φαίνουσα μαστὸν λελυμένης ἐπωμίδος. 
τῆς δ᾽ αὖ χορεία λαγόνα τὴν ἀριστερὰν 

ἔλυσε" γυμνὴ δ᾽ αἰϑέρος ϑεάμασιν 

ὃ ζῶσαν γραφὴν ἔφαινε" χρῶμα δ᾽ ὄμμασι 
λευκὸν μελαίνης ἔργον ἀντηύγει σκιᾶς. 

ἄλλη δ᾽ ἐγύμνου χκαλλίχειρας ὠλένας. 
ἄλλης προσαμπέχουσα ϑήλυν αὐχένα" 

ἣ δὲ δαγέντων χλανιδίων ὑπὸ πτύχας 

10 ἔφαινε μηρόν. κἀξεπεσφραγίζετο 

ὥρας γελώσης χωρὶς ἐλπίδων ἔρως. 

ὑπνωμέναι δ᾽ ἔπιπτον ἑλενίων ἔπι. 
ἴων τε μελανόφυλλα συγκλῶσαι πτερὰ 

χρόχκον ϑ'. ὃς ἡλιῶδες εἰς ὑφάσματα 
10 πέπλων σκιᾶς εἴδωλον ἐξωμόργνυτο. 

2 τρεισχαίδεκα ἃ 2.8 πεμματοποιοὺς ΝΥ 1]ᾶτα ὅ. 6 ὀφϑαλ- 
ἴς Ἰθῆταθ ἃ 8. ἐτεϑέατο Μοῖη 10--20 ροβί. 842,2 ὑγῶπ8- 
5, Ηδστη, 868 ἀπο 10 ἔκειτο δ᾽ ἣ ἴδο 12 χορείας Α: 
τὶ (5 18 γυμνῆς Δ: ὁοοτγ. Ψ 410 16 ἀνταυγεῖ Δ: 6017. 
Ὑ 18 ἡ δεκλαγεν τῶν χλ. Α: οοὐΥ. Μοίῃ (ἣ δ᾽ ἐκραγέν- 

8.8) ὑπὸ πτυχαῖς Νατιοκ, ἔογύ. ὑπόπτυχα 21 ὑπτω- 
"αν Ἀ: οουγ, ΠΟΌΘΟοΙΚ 294 σκιᾶς Οδ5: οἰκίας Α εἰσομορ- 
τῶι Α: σοτΥ. Μρῖῃ 
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ἕρσῃ δὲ ϑαλερὸς ἐχτραφεὶς ἀμάρακος 
λειμῶσι μαλακοῖς ἐξέτεινον αὐχένας. 

ἃ 88. ἐπικατάφορος δὲ ὧν ὁ ποιητὴς οὗτος ἐπὶ τὰ 
ἄνϑη καὶ ἐν ᾿“λφεσιβοίᾳ φησίν (ἔν. 1 Ν)" 

καὶ σώματος μὲν ὄψεις κατειργάξετο 

στίλβοντα λευκῷ χρώματι διαπρεπῆ. 

αἰδὼς δ᾽ ἐπερρύϑμιξεν ἠπιώτατον 
ἐρύϑημα λαμπρῷ προστιϑεῖσα χρώματι" 

ὃ κόμαι δὲ χηροχρῶτος ὡς ἀγάλματος 

αὐτοῖσι βοστρύχοισιν ἐχπεπλασμένου 

ξουϑοῖσιν ἀνέμοις ἐνετρύφων φορούμεναι. 

ἐν δὲ τῇ Ἰοῖ ἔαρος τέκνα προσηγόρευε τὰ ἄνϑη ({τ.9 
6 ἀνϑηροῦ τέκνα 

ἔαρος πέριξ στρώσαντες. 

ἐν δὲ Κενταύρῳ., ὕπερ δρᾶμα πολύμετρόν ἐστιν. 1ὲ 

μῶνος τέκνα (ἔτ. 10)" 

ἔνϑ᾽ αἱ μὲν αὐτῶν εἰς ἀπείρονα στρατὸν 

ἀνθέων ἄλογχον ἐστράτευσαν. ἡδοναῖς 

ϑηρώμενον .....ο τὰ λειμώνων τέκνα. 

ἐν δὲ Ζιονύσῳ (ἴν. 5)" 
- 2 νὴ ΄ 3 - Ἂ " χορῶν ἐραστὴς κισσός, ἐνιαυτοῦ δὲ παῖς. 

υἱδου οοΥταρϊ 9. κηροχρῶτες Α: 6ΟΥΥ. ΥΊ]ΔΠῚ 10 ἐν 
σμένοι Α.: ΘΟΥΥ. ΜΘῖΠ 11 φορούμενοι Α : οοΥἹ. ΗθοΥτα 
Α: οοΥν. ΟδΒ (Ω0η Εἰαδῦ. Ρ. 1068, ὅ8, ααἱ ροθύδθ γϑ ΒΒ 
ἰοτηῶ ΟἸλΪ5505 ΠῸῚ ΠΟΥ) 17 ἐνϑέμεν Α: οοΥγν, Νίοῖπ 18 δ᾽- 
χων Α: ἄσοθ Ηεγιηδηηο (ἀλόγχων) οοτγύ. Μοῖπ 19 ϑηρώμει 
ϑοθτ, ἤαμα κομῶντα (ϑάλλοντα Νδποκ) λειμώνων Ἦθυτα 
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περὶ δὲ ῥόδων ἐν Ὀδυσσεῖ φησιν οὕτως (ἔν. 18)" 
κόμαισιν Ὡρῶν ὄμματ᾽ εὐανϑῆ ῥόδα 
εἶχον, τιϑήνημ᾽ ἔαρος ἐχπρεπέστατον. 

ὶ ἐν Θυέστῃ (ἔν. 8)" Ρ 

ῥόδ᾽ ὀξυφεγγῆ κρίνεσιν ἀργεννοῖς ὁμοῦ. 
ἐν ὃὲ Μινύαις (ἔν. 13)" 

πολλὴν ὀπώραν Κύπριδος εἰσορᾶν παρῆν. 

ἄκραισι περκάξζουσαν οἰνάνϑαις χρόνου. 

9. ἐπὶ κάλλει δὲ --- “ἔτι γὰρ γέρων ἀοιδὸς κελαδεῖ 
ναμοσύναν᾽ κατὰ τὸν Εὐριπίδην (Βετο. 619) --- δια- 

όητοι γεγόνασι γυναῖκες Θαργηλία ἡ Μιλησία, ἥτις 

ὶ τεσσαρεσκαίδεκα ἀνδράσιν ἐγαμήϑη. οὖσα καὶ τὸθ09 

ἶδος πάνυ καλὴ καὶ σοφή. ὥς φησιν Ἱππίας ὃ σοφι- 

τὴς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Συναγωγή (ἘΗΏ6 161). 471{- 

ὧν δ᾽ ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν Περσικῶν τῆς πρώτης συντά- 

εώς φησιν (10. 98) ὅτι ἣ Βαγαβάξζου γυνή. ἥτις ἦν ὁμο- 
"ἄτριος Ξέρξου ἀδελφή, ὄνομα ᾿ἀνοῦτις, καλλίστη ἦν τῶν 
ν τῇ “4σίᾳ γυναικῶν καὶ ἀκολαστοτάτη. Φύλαρχος δὲ 
ν τῇ ἐννεακαιδεκάτῃ Τιμῶσάν φησι (ΟΊ 848) τὴν 

ξυάρτου παλλακίδα πάσας γυναῖκας ὑπερβεβληκέναι 

ἄλλει. ταύτην δ᾽ ἀπεστάλκει δῶρον ὁ τῶν 4ἰγυπτίων ὃ 
σιλεὺς Στατίρᾳ τῇ βασιλέως γυναικί. Θεόπομπος 

δ ἐν τῇ ἔχτῃ καὶ πεντηκοστῇ τῶν Ἱστοριῶν (Ρ. 324) 
ἐνοπείϑειαν τὴν “υσανδρίδου μητέρα πασῶν τῶν 

τὰ Πελοπόννησον γυναικῶν γεγονέναι καλλίονα. 

, 2 ὄμματ᾽ Κ: σώματ᾽ Α, στέμματ᾽ ΏΟῚ Τεοίθ ἴδ 8 ἁβραῖσι 
χρόνου οοτταρῥατα, θα ατῸ γένυν (χρόα ΥΊ]Δ14), πᾶτα 

ΤαΪΠ1 οϑῦ πὴ 6 ρι61115, 568 ἀθ Ἰπυθηῖθαϑ ΔΡῚ 1 τῆς 
»᾽- συντ. Μία 611 5. 106 βαγάξον Α: οοτΥ. ΒαΘΕ] 00]]. ῬΟΙΏΡ. 
.8,1,5ῷ 17 Ἄμυτις Οἰο5ῖα5 (ΡΒοῦ. Ὀ[Ό]. Ρ. 39 ἃ 14), Ιἀθιηαπθ 

ΗΝ 504 Ατΐαχουχίβ βούοόύθυη ἀἰοὺ 22 Στατείρᾳ ΒΥΆΘΟΚΠΟΙ, 
σιλέως ἱ. 6. ῬΕΥΒΔΥΌΤΩ 24 ξονοπείϑειαν Α: 6ΟΥ̓. 5 
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ἀπέκτειναν δὲ αὐτὴν “ακεδαιμόνιοι καὶ τὴν ἀδελφὴν 

αὐτῆς Χρύσην, ὅτε καὶ τὸν Πυσανδρίδαν ἐχϑρὸν ὄντα 

᾿Δγησίλαος ὃ βασιλεὺς καταστασιάόσας φυγαδευϑῆναι, 

ἐποίησεν ὑπὸ “ακεδαιμονίων. καλλίστη δ᾽ ἦν χαὶ 

Παντίκα ἣ Κυπρία. περὶ ἧς φησι Φύλαρχος ἐν τῇ 
δεκάτῃ τῶν Ἱστοριῶν (Ὁ. 388) ὅτι παρ᾽ Ὀλυμπιάδι οὖσαν, 
τῇ ᾿Δλεξάνδρου μητρὶ ἤτει πρὸς γάμον Μόνιμος ὃ Πυ- 

ϑίωνος. καὶ ἐπεὶ ἦν ἀκόλαστος ἡ γυνή. ἔφη ἡ Ὀλυμ- 

πιάς" “ὦ πόνηρε, τοῖς ὀφϑαλμοῖς γαμεῖς καὶ οὐ τῷ νῶ. 

καὶ τὴν καταγαγοῦσαν δὲ Πεισίστρατον ἐπὶ τὴν τυραν-. 

νίδα, ὡς ᾿4ϑηνᾶς πειραν εἶδος ἔχουσαν. καλήν φησι, 

γεγονέναι, ἥτις καὶ τῇ ϑεῷ εἴκαστο τὴν μορφήν. στε- 

φανόπωλις δ᾽ ἦν" καὶ αὐτὴν ἐξέδωκε πρὸς γάμου κχοι- 

νωνίαν ὃ Πεισίστρατος ἹΙππάρχῳ τῷ υἱῶ, ὡς Κλείδη- 

μος ἱστορεῖ ἐν η΄ Νόστων (ὕ. 364)" ᾿ἐξέδωχεν δὲ χα 

Ἱππάρχῳ τῷ υἱεῖ τὴν παραιβατήσασαν αὑτῷ γυναῖκα 

Φύην τὴν Σωκχράτους ϑυγατέρα, καὶ Χάρμου τοῦ πολε 

μαρχήσαντος ϑυγατέρα ἔλαβεν Ἱππίᾳ περικαλλεστάτῃ 
οὖσαν τῷ μετ᾽ αὐτὸν τυραννεύσαντι. συνέβη δέ ὥς 

φησι. τὸν Χάρμον ἐραστὴν τοῦ Ἱππίου γενέσϑαι κα 

τὸν πρὸς ᾿ἀκαδημίᾳ Ἔρωτα ἴδούσασϑαι πρῶτον, ἐφ᾽ οἱ 

ἐπιγέγραπται" -΄ 
ποικιλομήχαν᾽ Ἔρως. σοὶ τόνδ᾽ ἱδρύσατο βωμὸν ἡ 

Χάρμος ἐπὶ σκιεροῖς τέρμασι γυμνασίου. 

Ἡσίοδος δ᾽ ἐν τρίτῳ Μελαμποδίας (ἔνι. ι96 Ἐξ) τὴν ἐϊ3 

Εὐβοίᾳ Χαλκίδα καλλιγύναικα εἶπεν. εὐπρεπεῖς γὼ 

ὅ Παντικᾶ ΝΥ Ί]Ιᾶτα, 181 ἔαϊὺ Παντίμα 10 κατάγουσο 
ΑἘΕ: οοὐν. Καὶ 11 ὡς ἀϑηνὰς πειραν ἃ (μ1}1] χἱ8ὶ ὡς 49η 
δῆϑεν Ἐ), αὐδ πο Θχρθᾶϊο; πορ γϑοίθ ὡς ᾿4ϑηνᾶς Σωτείρι 
ὙΑ10Κ 18 ἔλαβεν ποι γϑυατῃ, Ἰαἰθὺ ἔοτῦ. Ὡόσαθα Ὑἱγρ 8 Το]! 
᾿Ἐλάτην 21 Ἔρωτος {βωμὸν» ἵἴδρύσασϑαι 516 }06115. 601]. Ῥαιὶ 
1, 80, 1 
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αὐτόϑι γίγνονται γυναῖκες. ὡς καὶ Θεόφραστος (ἔτ. 110) 

εἴρηκεν. χαὶ Νυμφόδωρος δ᾽ ἐν τῷ τῆς ᾿Δσίας Πε- 
ρίπλῳ (ΗΘ ΤΙ 818) καλλίονάς φησι γίνεσϑαι γυναῖκας 

τῶν πανταχοῦ γυναικῶν ἐν Τενέδῳ τῇ Τρωικῇ νήσῳ. 
ὅ 90. οἶδα δὲ χαὶ περὶ κάλλους γυναικῶν ἀγῶνά ποτε 
διατεϑέντα᾽ περὶ οὗ ἱστορῶν Νικίας ἐν τοῖς ᾿άρκα- 

δικοῖς (6 ΤΥ 468) διαϑεῖναί φησιν αὐτὸν Κύψελον, 

πόλιν χτίδαντα ἐν τῷ πεδίῳ περὶ τὸν ᾿Δλφειόν᾽ εἰς ἣν 
κατοικίσαντα Παρρασίων τινὰς τέμενος καὶ βωμὸν ἀνα- ἢ 

0 στῆσαι Ζήμητρι ᾿Ελευσινίᾳ, ἧς ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ τὸν τοῦ 

χάλλους ἀγῶνα ἐπιτελέσαι" καὶ νικῆσαι πρῶτον αὐτοῦ 
τὴν γυναῖκα Ἡροδίκην. ἐπιτελεῖται δὲ καὶ μέχρι νῦν 

ὁ ἀγὼν οὗτος, καὶ αἵ ἀγωνιξόμεναι γυναῖκες χρυσο- 
φόροι ὀνομάζονται. Θεόφραστος δὲ (ἔν. 111) ἀγῶνα 

κάλλους φησὶ γίνεσϑαι παρὰ ᾿Ηλείοις. καὶ τὴν κρίσιν 

ἐπιτελεῖσϑαι μετὰ σπουδῆς λαμβάνειν τὲ τοὺς νικήθδαν- 

τας ὧϑλα ὅπλα ἅπερ ἀνατίϑεσϑαί φησιν ΖΙιονύδιος 
ὃ Δευχτρικὸς τῇ ᾿4ϑηνᾷ., τὸν δὲ νικήσαντα ταινιού-010 

μενον ὑπὸ τῶν φίλων καὶ πομπεύοντα ἕως τοῦ ἱεροῦ 

) παραγίνεσϑαι. τὸν στέφανον δ᾽ αὐτοῖς δίδοσθαι μυρ- 

ρέίνης ἱστορεῖ Μυρσίλος ἐν Ἱστορικοῖς Παραδόξοις 

(ΒῊΘ 1Υ̓ 400). ἐνιαχοῦ δέ φησιν ὁ αὐτὸς Θεόφραστος 
(ἔν, 112) χαὶ κρίσεις γυναικῶν περὶ σωφροσύνης γίνεσϑαι 

᾿χαὶ οἰχονομίας, ὥσπερ ἐν τοῖς βαρβάροις" ἑτέρωϑι δὲ 
᾽ κάλλους, ὡς δέον καὶ τοῦτο τιμᾶσϑαι, καϑάπερ καὶ παρὰ 
Τενεδίοις καὶ Δεσβίοις" ταύτην δὲ τύχης ἢ φύσεως 

εἶναι τιμήν, δέον προχεῖσϑαι σωφροσύνης. τὸ κάλλος 

οι 

8.4 αὖ γυναῖκας αἰ γυναυκῶν ἀοϊοπααθ, 8.9 (Βασιλίδαν 
πόλιν Μοίΐῃ, οἵ. Ῥαυϑ. 8, 29, ὅ 9 κατοικήσαντα Δ: ΟΟΥΥ. σον 
16 γενέσθαι Α: οοτΥ. Μοίπ 19 ἴοτῦ. πομπευόμενον 28 κρίσις 
Ἂ; ΘΟΥΥ. τη ἴῃ ΤΩΡ 21 τιμὴν δενεον Δ: αἰϑῦ οὖ οοτῖ. Μὰ 
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ν γὰρ οὕτως καλόν. εἰ δὲ μή. κίνδυνον ἔχον ἐπ᾽ ἀκο- 

λασίαν." 

91. τοσαῦτα τοῦ Μυρτίλου ἑξῆς καταλέξαντος καὶ 

πάντων αὐτὸν ἐπὶ τῇ μνήμῃ ϑαυμασάντων ὁ Κύνουλ- 

κος ἔφη" ὅ 

ἱπουλυμαϑημοσύνης. τῆς οὐ κενεώτερον οὐδέν, 

Ἵππων ἔφη ὁ ἄϑεος (Βειρὶκ ΡῚ, 1 269). ἀλλὰ καὶ Ἣρά- 
κλειτος ὃ ϑεῖός φησι (ἔν. 16 Βγνὴ) ᾿πουλυμαϑίη νόον 

[ἔχειν] οὐ διδάσκει. καὶ ὃ Τίμων δὲ ἔφη (ἔτ. 65 ΝΥ)" 

ἐν δὲ πλατυσμὸς 

πουλυμαϑημοσύνης. τῆς οὐ κενεώτερον ἄλλο. 

τί γὰρ ὄφελος τῶν τοσούτων ὀνομάτων, ὦ γραμματικέ, 

πάντων ἐπιτρῖψαι μᾶλλον ἢ σωφρονίσαι δυναμένων 
[ς] 

τοὺς ἀκούοντας. καὶ ἐὰν μέν τίς σου πύϑηται τίνες 

ἦσαν οἱ εἰς τὸν δούρειον ἵππον ἐγκατακλεισϑέντες, 18 

ἑνὸς χαὶ δευτέρου ἴσως ἐρεῖς ὄνομα καὶ οὐδὲ ταῦτ᾽ 

ἐκ τῶν Στησιχόρου, σχολῇ γάρ, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ᾿4γία 

τοῦ ᾿Ζργείου Ἰλίου Πέρσιδος' οὗτος γὰρ παμπόλλους 
τινὰς κατέλεξεν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν Ὀδυσσέως ἕταί. ὁ 

ρῶν ἔχοις ἂν οὕτως εὐρύϑμως καταλέξαι τὰς προσή- 3 

γορίας καὶ τίνες οἱ ὑπὸ τοῦ Κύχλωπος αὐτῶν κατα- 

βοωϑέντες ἢ ὑπὸ τῶν Μαιστρυγόνων χαὶ εἰ ὄντως 

κατεβρώϑησαν" ὅστις [οὖν] οὐδὲ τοῦτ᾽ οἶδας. καίτοι 

συνεχῶς Φυλάρχου μνήμην ποιούμενος (ἨΔ 1 3850) 

ὅτι ἐν ταῖς Κείων πόλεσιν οὔτε ἑταίρας οὔτε αὐλή 2 

τρίδας ἰδεῖν ἔστι." 
92. χαὶ ὁ Μυρτίλος" 'ἱτοῦτο δὲ ποῦ εἴρηκεν ὃ 

ζῶ. [0 

1 ἔχον Καὶ: ἔσχον 8 πουλυμαϑῆ νόον ἔχειν Ἀ: ΟΘΟΥΥ. 
ΒΟΒ , 001]. Πίορ. ἴ,. 9, 1,1 11 πολυμαϑημοσύνης α 1 δού- 
ριον αὶ 17 σχολὴ Α: οοΥ. ὅἂ8 [17.18 τῆς σακατου ἀργείου 
Α: οοτν. ΟΠΉΘα. 28 οὖν ἅ6]. Κ 98 κίων Α: οοὐτ. Βτοσπαϑὑθα 
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Φύλαρχος; κατανέγνων γὰρ αὐτοῦ πᾶσαν τὴν ἱΙστορίαν.᾽ 
εἰπόντος δ᾽ “ἐν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ᾽. ὁ Μυρτίλος 
ἔφη" εἶτ᾽ οὐκ ἐγὼ δικαίως πάντας ὑμᾶς τοὺς φιλοσό- 

φους μισῶ μισοφιλολόγους ὄντας: οὺἣς οὐ μόνον “υσί- ς 

ὅ μαχος ὃ βασιλεὺς ἐξεκήρυξε τῆς ἰδίας βασιλείας ἀπε- 

λαύνων. ὡς ὁ Καρύστιός φησιν ἐν ἹΙστορικοῖς ὙὝπο.- 

μνήμασιν (ἨΔ 1ΙΥ̓ 368), ἀλλὰ καὶ ᾿4ϑηναῖοι. "άλεξις 
γοῦν ἐν Ἵππῳ φησίν (1 3217 Κ)᾽ 

τοῦτ᾽ ἔστιν ᾿Ζκαδήμεια, τοῦτο Ξενοκράτης: 

0 πόλλ᾽ ἀγαϑὰ δοῖεν οἱ ϑεοὶ Ζ4ημητρίῳ 
καὶ τοῖς νομοϑέταις., διότι τοὺς τὰς τῶν λόγων. 

ὥς φασι, δυνάμεις παραδιδόντας τοῖς νέοις 

δ ἐς κόρακας ἐρρίφασιν ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς. 

χαὶ Σοφοκλῆς δέ τις ψηφίσματι ἐξήλασε πάντας φιλο- 

δ σόφους τῆς ᾿Δττικῆς, καϑ' οὗ λόγον ἔγραψε Φίλων ὃ ὃ 
᾿Φριστοτέλους γνώριμος, ἀπολογίαν ὑπὲρ τοῦ Σοφο- 

κλέους ΖΦ ημοχάρους πεποιηκότος (φ. 841 Ταῦ) τοῦ ΖΊη- 
μοσϑένους ἀνεψιοῦ. καὶ Ῥωμαῖοι δ᾽ οἵ πάντα ἄριστοι 
ἐξέβαλον τοὺς σοφιστὰς τῆς Ῥώμης ὡς διαφϑείροντας 

0 τοὺς νέους. ἐπεὶ οὐκ οἶδ᾽ ὅπως κατεδέξαντο. ἐμφα- 

νίζει δ᾽ ὑμῶν καὶ τὸ ἀνόητον ᾿ἀνάξιππος ὃ κωμῳ- 
διοποιὸς ἐν Κεραυνουμένῳ λέγων οὕτως (11 299 Κ)᾽ 

οἴμοι, φιλοσοφεῖς. ἀλλὰ τούς γε φιλοσόφους 

ἐν τοῖς λόγοις φρονοῦντας εὑρίσκω μόνον, 611 

ὅ ἐν τοῖσι δ᾽ ἔργοις ὄντας ἀνοήτους ὁρῶ. 

εἰκότως οὖν πολλαὶ τῶν πόλεων καὶ μάλιστα ἡ 4ακε- 

1 [οτῦ. διανέγνων 8 νἱἀοίυν Μγυθ]85 τοίαϊαγθ ν61]6 
ΟΥπυϊούχη, 568 ποη γοίαίαῦ 8. ἐν Ἱππεῖ γ6] ἐν ἹΙππίσκῳ ϑ΄ομ 
9. ἀκαδημία ἃ 18 ἔρρειν φασὶν Α: 6ΟΥ̓Γ. ΘΟΌΓ 20 ἐπεὶ 
ηδη: ἔπειτ ΑΒ ααὰ, Μείῃ 22 γούϊυ5 ἐν Κεραυνῷ 
28 γε τοῦ: τε Α οχη. Εἰ 
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δαιμονίων, ὡς Χαμαιλέων φησὶν ἐν τῷ περὶ Σιμω- 

νίδου (ἔτ. 16 Κοθρκθ), οὐ προσίενται οὔτε {φιλοσοφίαν 

οὔτε» ῥητορικὴν διὰ τὰς ἐν τοῖς λόγοις ὑμῶν φιλοτι- 

μίας καὶ ἔριδας καὶ τοὺς ἀκαίρους ἐλέγχους" δι᾿ οὺς 

Σωκράτης μὲν ἀπέϑανεν ὁ πρὸς τοὺς εἰς τὰ δικαστήρια 
ἀποκληρουμένους διαλεγόμενος περὶ τοῦ δικαίου κλε- 

πτιστάτους ὄντας" ἀπέϑανεν δὲ διὰ ταῦτα καὶ Θεόδω- 

ρος ὁ ἄϑεος καὶ Διαγόρας (ἐξεκηρύχϑη καὶ Πρωταγό- 

ρας) ἐφυγαδεύϑη" ὅτε καὶ πλέων ναυαγίῳ ἐχρήσατο" 

Ζιότιμος δ᾽ ὁ γράψας τὰ κατ᾽ ᾿Επικούρου βιβλία ὑπὸ 

Ζήνωνος τοῦ ᾿Επικουρείου ἐξαιτηϑεὶς ἀνῃρέϑη. ὥς φησι 

Ζημήτριος ὁ Μάγνης ἕν τοῖς Ὁμωνύμοις. 98. συνε- 

λόντι δὲ εἰπεῖν κατὰ τὸν Σολέα Κλέαρχον ([Η6 1810) 
οὐ καρτερικὸν βίον ἀσκεῖτε, κυνικὸν δὲ τῷ ὄντι ζῆτε" 

καίτοι τοῦ ξῴου τούτου ἐν τέτταρσι τὴν φύσιν περιτ- 

τὴν ἔχοντος, ὧνπερ ὑμεῖς τὰ χείρω μερισάμενοι τηρεῖτε. 

αἰσϑήσει τε γὰρ τῇ πρὸς ὄὕσφρανσιν καὶ πρὸς τὸ οἰκεῖον 

καὶ ἀλλότριον ϑαυμαστὸν καὶ τῷ συνανϑρωπίζον οἰκου- 

ρὸν εἶναι καὶ φυλακτικὸν τοῦ τῶν εὖ δρώντων βίου 

πάντων περιττότατον᾽ ὧν οὐδέτερον πρόσεστιν ὑμῖν τοῖς 

τὸν κυνικὸν βίον μιμουμένοις. οὔτε γὰρ συνανθϑρωπί- 

ζετε οὔτε διαγινώσκετε οὐδένα τῶν ὁμιλούντων. αἰσϑή- 

ὅει τὲ πολλῷ ὑστεροῦντες ἀργῶς καὶ ἀφυλάκτως ζῆτε. 

λοιδόρου δὲ καὶ παμφάγου τοῦ ξῴου πεφυχότος. ἔτι 

2.8 ΒΌΡΡΙ. Κ (οὔτε ῥητορικὴν οὔτε φιλοσοφίαν Μυ8) 06 δια- 
Ἀληρουμένους Α: ὁοΥγ. Κι, 181 ἔοτύθ ἀποχεκλληρωμένους ρον ἢ 
8. 9 ΒΌΡΡ]. ὙΠ ᾶτα 9 ναυαγίᾳ Ὸ 10 Θεότιμος δ᾽ ΑἘΪ: ΘΟΥΥ. 
Ιομβῖὶὰβ 11 ἐπικουρίου Α: οοὐτ, ἢ 10 ὥσπερ Α: οοΥΥ. ΜΒ 
11.18 ἔογῦ. τῇ περὶ (κατ᾽ ὙΥ1]81.) ὄσφρανσιν [καὶ πρὸς τὸ] οἰκείων 
καὶ ἀλλοτρίων, οἵ. δοχύ. ἔχαρ. Ρ. 16,80 Βοκκ 18 ϑαυμαστὸν 
οἰκεῖον καὶ τὸ συνανῶρ. Α: σοΥγ. Ἐὶ 18. 19 καὶ οἰκουρὸν Β 
28 πολλῷ (α5: πολλῶν ΔῈ 

1 
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ὃὲ ταλαιπώρου καὶ γυμνοῦ τὸν βίον, ἄμφω ταῦτα με- 
λετᾶτε, κακολόγοι καὶ βοροὶ πρός τε τούτοις ἄνοικοι 

καὶ ἀνέστιον βιοῦντες. ἐξ ὧν ἁπάντων ἀλλότριοι μὲν 
ἀρετῆς, μάταιοι δὲ (ἐστὲ εἰς τὸ τοῦ βίου χρήσιμον. ἃ 

οὐδὲν γάρ ἐστι τῶν καλουμένων φιλοσόφων ἀφιλοσο- 
φώτερον. τίς γὰρ ἤλπισεν (ἂν» Αἰσχίνην τὸν Σωκρα- 

τικὸν τοιοῦτον γεγενῆσθαι τοὺς τρόπους ὁποῖόν φησι 

“Μυσίας ὃ ῥήτωρ ἕν τοῖς τῶν Συμβολαίων λόγοις; ὃν 

ἐκ τῶν φερομένων ὡς αὐτοῦ διαλόγων ϑαυμάξομεν ὡς 

ἐπιεικῆ καὶ μέτριον, πλὴν εἰ μὴ ὡς ἀληϑῶς τοῦ σοφοῦ 

Σωκράτους ἐστὶν συγγράμματα, ἐχαρίσϑη δὲ αὐτῷ ὑπὸ 

Ξανϑίππης τῆς Σωκράτους γυναικὸς μετὰ τὸν ἐκείνου 

ϑάνατον, ὡς οἵ ἀμφὶ τὸν Ἰδομεν ἕα φασίν (ῬῊΘ ΤΙ 490). 

94. ἀλλ᾽ ὅ γε Τυσίας ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ λόγῳ οὑτωσὶ 

ἱπρὸς Αἰσχίνην τὸν Σωκρατικὸν χρέως᾽ --- ἀπομνημο- 
νεύσω δ᾽ ἐγώ, εἰ καὶ πολλά ἐστι τὰ λεχϑέντα, διὰ τὸν 

βρένϑον ὑμῶν τὸν πολύν, ὦ φιλόσοφοι" ἄρχεται δ᾽ οὕτως 
ὁ ῥήτωρ (ἴ. 1 Τοῦ" “οὐκ ἄν ποτ᾽ ὠήϑην, (ὧὦ» ἄνδρες 
δικασταί, Αἰσχίνην τολμῆσαι οὕτως αἰσχρὰν δίκην δι- 

κάσασϑαι, νομίζω δ᾽ οὐκ ἂν ῥαδίως αὐτὸν ἑτέραν ταύ- 

της συχοφαντωδεστέραν ἐξευρεῖν. οὗτος γάρ, ὦ ἄνδρες 

δικασταί, ὀφείλων ἀργύριον ἐπὶ τρισὶ δραχμαῖς Σωσι- 

νόμῳ τῷ τραπεζίτῃ καὶ ᾿Ζριστογείτονι προσελϑὼν πρὸς 
ἐμὲ ἐδεῖτο μὴ περιιδεῖν αὐτὸν διὰ τοὺς τόκους ἐκ τῶν 

ὔὕὄντων ἐκπεσόντα. “ κατασκευάξομαι δ᾽. ἔφη. τέχνην 

μυρεψικήν᾽ ἀφορμῆς δὲ δέομαι. καὶ οἴσω δέ σοι 
ἐννέ᾽ ὀβολοὺς τῆς μνᾶς τόκους." καλόν γε τὸ τέλοςθι 

τῆς εὐδαιμονίας τῷ φιλοσόφῳ ἡ μυρφεψικὴ τέχνη ἀκό- 

8 Βαοίθπυβ ΟἸθαγο 8 4 ἐστὲ ααὰᾶ. Καὶ ὅ. 6 φιλοσο- 
φώτερον Α: ΟΟΥΥ. Μὰ8 ὁ ἂν δεαᾶ. Κὶ' 18 ὦ δα. αὶ 20 νο- 
μίζων οὐκ Α΄: ΟΟΥΥ. ϑδαρὈ6 285. ἔοντύ. ἀκόλουϑόν τε 
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λουϑός τὲ τῇ Σωκράτους φιλοσοφίᾳ. ἀνδρὸς τοῦ 

καὶ τὴν [τοιαύτην] χρῆσιν τῶν μύρων ἀποδοκιμόσαν- 

τος (ζϑη. οοην. 3, 8), Σόλωνος δὲ τοῦ νομοϑέτου οὐδ᾽ 

ἐπιτρέποντος ἀνδρὶ τοιαύτης προίστασϑαι τέχνης" 

διὸ χαὶ Φερεχράτης ἕν Ἱπνῷ ἢ Παννυχίδι φησίν ὃ 

(1.102 Κ)" 

κἄτα μυροπωλεῖν τί παϑόντ᾽ ἄνδρ᾽ ἐχρῆν καϑήμενον 

ὑψηλῶς ὑπὸ σκιαδείῳ. κατεσκευασμένον 

συνέδριον τοῖς μειρακίοις ἐλλαλεῖν δι᾿ ἡμέρας: 

εἶθ᾽ ἑξῆς φησιν" 10 

αὐτίκ᾽ οὐδεὶς οὔτε μαγείραιναν εἶδε πώποτε | 

οὔτε μὴν οὐδ᾽ ἰχϑυοπώλαιναν. 

ἑκάστῳ γὰρ γένει ἁρμόζοντα δεῖν εἶναι καὶ τὰ τῆς 

τέχνης. ἑξῆς δὲ τούτοις ὁ ῥήτωρ τάδε λέγει. ᾿πεισϑεὶς 

δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοιαῦτα λέγοντος καὶ ἅμα οἰόμενος τοῦ- 

τον [4Τἰσχίνην] Σωκράτους γεγονότα μαϑητὴν καὶ περὶ 

δικαιοσύνης καὶ ἀρετῆς πολλοὺς χαὶ σεμνοὺς λέγοντα 

λόγους οὐκ ἄν ποτὲ ἐπιχειρῆσαι οὐδὲ τολμῆσαι ἅπερ 
οὗ πονηρότατοι καὶ ἀδικώτατοι ἄνθρωποι ἐπιχειροῦσι 

πράττειν ...᾽ 96. καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν καταδρομὴν αὐτοῦ 3᾽ 

ποιησάμενος. ὡς δανεισάμενος οὔτε τόχους οὔτε τἀρ- ᾿ 

χαῖον ἀπεδίδου καὶ ὅτι ὑπερήμερος ἐγένετο γνώμῃ δὲ- 

καστηρίου ἐρήμην καταδικασϑεὶς χαὶ ὡς ἠνεχυράσϑη 

οἰκέτης αὐτοῦ. στιγματίας,. καὶ πολλὰ ἄλλα κατειπὼν 

αὐτοῦ ἐπιλέγει ταῦτα' “ἀλλὰ γάρ. ὦ ἄνδρες δικασταί, 3 

μεθ 

1 [ἴονὺ. ἀνδρὸς (σωφρονεστάτου τοῦ 2 τοιαύτην 48]. Καὶ 
1 καταμυροπωλεῖν Α΄: οοτῖ. Οδ 5 τιμαϑοντ᾽ Α: οοὐν. ΠΟῸΣ 
ἀνδεχρην Α: οοὐν. γίγας 8 .σκιαδίωι Α 9 συνέδριον οὗ 
τοῖς ΔΑ: ὁοοΥγ. Ηρῖτα ἐλλαλεῖν Ποῦτ: ἐλάλει Α 12 οὔτε ὯΙ: 
οὐκὶ 16 ρ]οββῃ) 46]. Καὶ γεγονέναι Α: ΘΟ. 5ΘΌΡΡΘ 
117.18 ἐκδόντα λόγους Καὶ 21 ὡς δανεισάμενος Κ: ὡς ἐδανεί- 
σατο ὡς ἃ : 
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οὐκ εἰς ἐμὲ μόνον τοιοῦτός ἐστιν. ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς 
ἄλλους ἅπαντας τοὺς αὐτῷ κεχρημένους. οὐχ οἱ μὲν 

χάπηλοι οἱ ἐγγὺς οἰκοῦντες, παρ’ ὧν προδόσεις λαμ- 
βάνων οὐκ ἀποδίδωσι, δικάζονται αὐτῷ συγκλείσαντες 

τὰ χαπηλεῖα. οἵ δὲ γείτονες οὕτως ὑπ᾽ αὐτοῦ δεινὰ 

πάσχουσιν ὥστ᾽ ἐκλιπόντες τὰς αὑτῶν οἰκίας ἕτέρας 

πόρρω μισϑοῦνται; ὅσους δ᾽ ἐράνους συνείλεκται. τὰς 

μὲν ὑπολοίπους φορὰς .... οὐ κατατίϑησιν, ἀλλὰ περὶ 

τοῦτον τὸν κάπηλον ὡς περὶ στήλην διαφϑείρονται. 
τοσοῦτοι δὲ ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἀπαιτήδον- 
τὲς τὰ ὀφειλόμενα ἔρχονται ὥστε οἴεσϑαι τοὺς παριόν- 

τας ἐπ᾽ ἐκφορὰν αὐτοὺς ἥκειν τούτου τεϑνεῶτος. οὕτω 

δ᾽ οἵ ἐν τῷ Πειραιεῖ διάκεινται ὥστε πολὺ ἀσφαλέ- 
ὅτερον εἶναι δοχεῖν εἰς τὸν ᾿ἀδρίαν πλεῖν ἢ τούτῳ 
συμβάλλειν. πολὺ γὰρ μᾶλλον ἃ ἂν δανείσηται αὑτοῦ 

νομίζει εἶναι ἢ ἃ ὃ πατὴρ αὐτῷ κατέλιπεν. ἀλλὰ γὰρ 
οὐ τὴν οὐσίαν κέκτηται “ἕρμαίου τοῦ μυροπώλου. τὴν 
γυναῖκα διαφϑείρας ἑβδομήκοντα ἔτη γεγονυῖαν; ἧς 

ἐρᾶν προσποιησάμενος οὕτω διέϑηκεν ὥστε τὸν μὲν 
ἄνδρα αὐτῆς καὶ τοὺς υἱοὺς πτωχοὺς ἐποίησεν. αὑτὸν 

δὲ ἀντὶ καπήλου μυροπώλην ἀπέδειξεν" οὕτως ἐρωτι- 

κῶς τὸ κόριον μετεχειρίζετο τῆς ἡλικίας αὐτῆς ἀπο- 

λαύων, ἧς ῥᾷον τοὺς ὀδόντας ἀριϑμῆσαι [ὅσου ἐλάτ- 
τους ἦσαν] ἢ τῆς χειρὸς τοὺς δακτύλους. καί μοι 

ἀνάβητε τούτων μάρτυρες. -- ὁ μὲν οὖν βίος τοῦ σοφι- 

“ΠΤ ἴοτῦ. πορρωτέρω 8 Βίαύστη ποὺ. ὅϑαρρθ, αυἱ [δ]18 
Ἰηΐθτοϊ 586 ραΐαῦ “ ογηιθοῖαβ οοἰθγογίην 6) αγοϊϑέαγηην 81:77 10 οὗ 
Ῥεγαϊί, 8ια8 ἴρ8ε πο ροηαι᾽, 568 γ6] 5ἷο σοὺ. ὑπολοίπους 
βυθροοίσθη 9 [ογί. (πᾶσαιν διαφϑείρονται 10 ἅμα ἡμέρᾳ 
12 τοῦ τεϑνεῶτος Ἐὶ 14. Αἀνϊαύϊουχα 5011. ΤΎΥΓ ΒΘ Π15. ΡΙγαῦ5 
Ἰπδβίατη, οἵ, ΟἹΑ 11 809 16 συμβαλεῖν ἢ 28. 24 ρ]οβδδμι 46]. 
(45, οἵ. Ῥοτα, 46 εἷος. 128. 202 (ὕσου ἐλαττούσης ἂν Α: ὁοοντ. ΒΕ) 
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στοῦ τοιοῦτος. ὁ μὲν οὖν “υσίας, ὦ Κύνουλκε, οὕτως. 

ἐγὼ δὲ κατὰ τὸν ᾿ἀρίσταρχον τὸν τραγικὸν ποιητήν 
(ἔν. 4 Ν) 

τάδ᾽ οὐχ ὑπάρχων, ἀλλὰ τιμωρούμενος. 

καταπαύσω τὸν πρὸς σὲ καὶ τοὺς ἄλλους κύνας ἐν- ὅ 

ταῦϑα λόγον." 

14 

Τὸν Ζ΄ιόνυσον, ἕταῖρε Τιμόκρατες, μαινόμενον οἵ 

πολλοὶ λέγουσιν ἀπὸ τοῦ τοὺς πλείονας ἀκράτου σπῶν- 

τας ϑορυβώδεις γίνεσϑαι (φ 298)" 1 

οἶνός σε τρώει μελιηδής, ὅς τε καὶ ἄλλους 

βλάπτει. ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ μηδ᾽ αἴσιμα πίνῃ. 

οἶνος καὶ κένταυρον ἀγακλυτὸν Εὐρυτίωνα 

ὥλεσ᾽ ἐνὶ μεγάρῳ μεγαϑύμου Πειριϑόοιο, 

ἐς “Παπίϑας ἐλϑόνϑ'. ὃ δ᾽ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ, 

μαινόμενος κάκ᾽ ἔρεξε δόμοις ἐνὶ Πειριϑόοιο. 
ἱχατιόντος γοῦν τοῦ οἴνου ἐς τὸ σῶμα, ὥς φησιν .Ηρό- 

δοτος (1 219), ἐπαναπλέει κακὰ ἔπεα᾽ καὶ μαινόμενα. 

Κλέαρχός τε ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν Κορινϑίοις φησίν 

(11 409 Κ)" 

εἰ τοῖς μεϑυσκομένοις ἑκάστης ἡμέρας 

ἀλγεῖν συνέβαινε τὴν κεφαλὴν πρὸ τοῦ πιεῖν 

τὸν ἄκρατον ἡμῶν, οὐδὲ εἷς ἔπινεν ἄν. 

ὁ ΑΘΗΝΔΙΟΥῪ ΝΔΥΚΡΑΤΙΤΟΥ ΔΕΙΤΤΝΟΟΟΦΙΟΤΩΝ: ΙΓ -- 
ΤΙΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 

8. 9 ἰοτῦ. οἵ ποιηταὶ, διαῦ Ἰπ6]]Οσοπαὶ βαϊύθμη ροθίδθ, οἵ. 
ῬΆ1]1ο ἀθ ρ]απῦ. Νοθ 80 (Ὀ] 16ρ. ἐκάλεσαν οἵ ποιηταί); ὕατα Αἰπθ- 
παθὰϑ ΗοΙηΘΙ Ζ 182 αἰϊδαὰθ ἔογύαβϑθ ὑθβυϊαομϊω αὐδα]οτωῦ, ἀθῖμαθ 
ΤΥ ὑ] 018 ΘΧΘΙΏΡ] ΠΙᾺ 9 πλείονος Νυβ, οἵ ῬΏΙοΟ 1. 5. 42 
14 ἐνιμμεγαρων ἃ 
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νῦν δὲ πρότερόν γε τοῦ πόνου τὴν ἡδονὴν 
ὅ προλαμβάνοντες ὑστεροῦμεν τἀγαϑοῦ. 

Ἱενοφῶντος δὲ τὸν ᾿4γησίλαον (Υ̓ 1)... ᾿μέϑης μὲν 

πέχεσϑαι ὁμοίως ὦετο χρῆναι καὶ μανίας, σέτων δὲ 
περκαίρων ὁμοίως καὶ ἀργίας. ἀλλ᾽ οὐχ ἡμεῖς γὲ οὔτε 

ὧν πλεῖον πινόντων ὄντες (οὔτε) τῶν ἐξοίνων γινο- 

ἕνων πληϑούσης ἀγορᾶς ἐπὶ τὰ μουσικὰ ταῦτα ἐρχό- 

εὔα συμπόσια. καὶ γὰρ ὃ φιλεπιτιμητὴς Οὐλπιανὸς 

ἅλυν τινὸς ἐπείληπτο εἰπόντος “ἔξοινος οὔκ εἰμι, 

ἔγων “ὃ δ᾽ ἐξοινος ποῦ; καὶ ὃς ἱπαρ᾽ ᾿'4λέξιδι ἐν 

Πσοικιξομένῳ (Π 818 Κ)" 

ἔξοινος ἐποίει ταῦτά γε 

φη. 
2. ᾿ἐπεὶ δὲ ἑκάστης ἡμέρας μετὰ τοὺς παρ᾽ ἡμῶν 

αὐνοὺς αἰξὶ λεγομένους λόγους καὶ ἀκροάματα ἕκά- 
τοτὲ διάφορα ἐπειδσάγει ὃ λαμπρὸς ἡμῶν ἑστιάτωρ 

Ἰαρήνσιος ἔτι τε καὶ γελωτοποιούς, φέρε λέγωμέν τι 

αὶ ἡμεῖς περὶ τούτων. καίτοι γε οἶδα καὶ ᾿ἀνάχαρσιν 
ὃν Σχύϑην ἐν συμποσίῳ γελωτοποιῶν εἰσαχϑέντων 
ἐγέλαστον διαμείναντα, πιϑήκου δ᾽ ἐπεισαχϑέντος γε- 

ἰάσαντα φάναι, ὡς οὗτος μὲν φύσει γελοῖός ἐστιν, ὃ 

δ ἄνθρωπος ἐπιτηδεύσει. καὶ Εὐριπίδης δὲ ἐν τῇ 
ΖΤεσμώτιδι Μελανίππῃ ἔφη (ἔν. 492 Ν)" 

ἀνδρῶν δὲ πολλοὶ τοῦ γέλωτος εἵνεκα 
ἀσκοῦσι χάριτας κερτόμους. ἐγὼ δέ πῶς 
μισῶ γελοίους, οἵτινες τήτῃ σοφῶν 

1 νυνὶ δὲ πρότερον [γε] ΡΟΥΒ 8 ταῦθα 860 οὖ αδ8 
Βθοπην ὅ ὑπὲρ καιρὸν Χρὴ γε Μυθ: τε 60 οὔτε 
ααα, Οδ59 12.138 ταῦτατ᾽ ἔφη Α: οοὐτ. Καὶ 1454αᾳ Ιοαυϊύυν 
ὈἹρίδπαβ, οἵ, οαρ. ὅ 2422 ἐπιτηδεύει ἃ Εἰ: οοττ. ΜΒ 24 οὕνεκα 
Α: ΘΟΥΥ, Εἰ 26 τήτῃ ὙΥ1]ότη (τήτει 1,0 1π4}): τι εἰ τι Α. 

ΑἸ πῦβ 11Π|. 28 

[ς 

ἃ 
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ὅ τελοῦσιν ἀριϑμόν. ἐν γέλωτι δ᾽ εὐπρεπεῖς 

οἰκοῦσιν οἴκους καὶ τὰ ναυστολούμενα 

ἔσω δόμων σῴζουσι. 

“Παρμενίσκος δὲ ὃ Μεταποντῖνος, ὥς φησιν Σῆμος ἐν 

ε΄ 4ηλιάδος ([Ἠ6 ΙΝ 498). καὶ γένει καὶ πλούτῳ πρω- 

τεύων εἰς Τροφωνίου χαταβὰς χαὶ ἀνελθὼν οὐχ ἔτι 

γελᾶν ἐδύνατο. χαὶ χρηστηριαζομένῳω περὶ τούτου ἡ 

Πυϑία ἔφη" 

εἴρῃ μ᾽ ἀμφὶ γέλωτος. ἀμείλιχε. μειλιχίοιο" 

δώσει σοι μήτηρ οἴχοι" τὴν ἔξοχα τῖε. 

ἐλπίζων δ᾽ ἂν ἐπανέλϑῃ εἰς τὴν πατρίδα γελάσειν, ὧφ ὦ 

οὐδὲν ἦν πλέον. οἰόμενος ἐξηπατῆσϑαι ἔρχεταί ποτε ὦ 

κατὰ τύχην εἰς Ζ]ἤλον" καὶ πάντα τὰ κατὰ τὴν νῆσον ἡ 

ϑαυμάξων ἦλθεν καὶ εἰς τὸ Δητῷον, νομίζων τῆ 
᾿“πόλλωνος μητρὸς ἄγαλμά τι ϑεωρήσειν ἀξιόλογον" ἢ 

ἰδὼν δ᾽ αὐτὸ ξύλον ὃν ἄμορφον παραδόξως ἐγέλασεν. 
καὶ τὸν τοῦ ϑεοῦ χρησμὸν συμβάλλων καὶ τῆς ἀρρωστία ᾿ 

δρέδης δ᾽ ἐν Γεροντομανίᾳ καὶ εὑρετὰς τῶν γελοίων ἢ 

φησὶ γενέσϑαι Ῥαδάμανϑυν καὶ Παλαμήδην. λέγων 

οὕτως (1 189 Κ)᾿ 
χαίτοι πολλοί γε πονοῦμεν. 

τὸ δ᾽ ἀσύμβολον εὗρε γελοῖα λέγειν Ῥαδάμανϑυς 

καὶ Παλαμήδης. ὁ 

γελωτοποιῶν δὲ μέμνηται Ξενοφῶν ἐν τῷ Συμποσίῳ 

1 καὶ εἰς ΑΕ ὃ οἰκοῦσι δ᾽ ΑΕ: οοὐγ. Μο 11 οἴπων 
Ατοοιν, Μεῖῃ 12. 18 ἔονύ, ὥς (οἵδ οὐδὲν 11 ξύλον ὃν 
Μοῖΐη: ξύλινον ΔῈ 48 ἴοτὺ. καὶ τοῖς πολλοῖς γε (τοὶ πολλοῖσι 
πονοῦμεν, Ἰοηυϊίαγ ροούδ 46 800 οἴἥοῖο 2834 τὸ δ᾽ Ηδτγτ: τὸν ἃ 
260 τϑοῦϊιβ μέμνηνται Ξενοφῶν μὲν -- Φιλέππου "ἢ 
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Φιλίππου μέν. περὶ οὗ καὶ οὑτωσὶ λέγει ([ 11)" ᾿ Φί- 
λιππος δ᾽ ὁ γελωτοποιὸς κρούσας τὴν ϑύραν εἶπε τῷ 

ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη καὶ διότι κατ- 

ἄγεσθαι βούλεται" συνεσκευασμένος δὲ ἔφη παρεῖναι 

πάντα τἀπιτήδεια ὥστε δειπνεῖν τἀλλότρια. καὶ τὸν 
παῖδα δ᾽ ἔφη πάνυ πιέξζεσϑαι διά τε τὸ φέρειν μηδὲν 

καὶ διὰ τὸ ἀνάριστον εἶναι. Ἱππόλοχος δ᾽ ὁ Μακε- 
δὼν ἐν τῇ πρὸς “υγκέα ᾿Επιστολῇ γελωτοποιῶν μέμνη- 
ται Μανδρογένους καὶ Στράτωνος τοῦ ᾿Δττικοῦ. πλῆ- 

ϑος δ᾽ ἦν ᾿ἀϑήνησι τῆς σοφίας ταύτης. ἐν γοῦν τῷ 

Ζιομέων Ἡρακλείῳ συνελέγοντο ξ΄ ὄντες τὸν ἀριϑμὸν 

καὶ ἐν τῇ πόλει διωνομάζοντο ὡς “οἵ ξ΄ τοῦτ᾽ εἶπον᾽ 

καὶ ᾿ἀπὸ τῶν ξ΄ ἔρχομαι. ἐν δὲ τούτοις ἦσαν Καλλι- 
μέδων τε ὃ Κάραβος καὶ 4εινίας, ἔτι τε Μνασιγείτων 

χαὶ Μέναιχμος. ὥς φησι Τηλεφάνης ἐν τῷ περὶ τοῦ 

“ἄστεος (ΗΘ ΤΥ δ01). τοσαύτη δ᾽ αὐτῶν δόξα τῆς ῥα- 

ϑυμίας ἐγένετο ὡς καὶ Φίλιππον ἀκούσαντα τὸν Μα- 

χεδόνα πέμψαι αὐτοῖς τάλαντον. ἵν᾽ ἐχγραφόμενοι τὰ 
γελοῖα πέμπωσιν αὐτῷ. ὅτι δὲ ἦν περὶ τὰ γελοῖα 
ἐσπουδακὼς ὁ βασιλεὺς οὗτος μαρτυρεῖ ΖΦημοσϑένης 
ὁ ῥήτωρ ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς (ΟἸγπίῃ. 2, 19). φιλόγελως 

δὲ ἦν καὶ Ζημήτριος ὃ Πολιορκητής. ὥς φησι Φύλαρ- 
χος ἐν τῇ ς΄ τῶν Ἱστοριῶν (ΗΟῚ 385), ὅς γε καὶ τὴν 

“υσιμάχου αὐλὴν κωμικῆς σκηνῆς οὐδὲν διαφέρειν 

ἔλεγεν" ἐξιέναι γὰρ ἀπ᾽ αὐτῆς πάντας δισυλλάβους" 

τόν τε Βἴϑυν χλευάζων καὶ τὸν Πάριν. μεγίστους ὄντας 

10 τῆς σοφιστείας ΒΞ 12 δὲ ὠνομάξοντο ἃ (δὲ ἐλέγετο ἘΠ: 
φουτ, Καὶ 14 δινίας Α: οοἵτ. ΒΒ ᾿ 15 μαινεχμος Α: 6ΟΥΥ, Εἰ 
11 ὥστε Ἐ ((ΌΪ βαδρίι8 ὡς ρτο ὥστε) ἴοτί. τοοῖδ 18 ἐγγραφό- 
μενοι Ἀ ἘΝ: ὁοτγ, Ἐ ΞΌρΥδ, τοῖβ 19 πέμποιεν Ὶ 2 δισυλλά- 
βους Ἰ. 6. 8ογυοβ, οἵ, Τλοτη. οἹοουῦ, 7 

28 

. 

μΏ 
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παρὰ τῷ “υσιμάχῳ, καί τινὰς ἕτέρους τῶν φίλων" ' 

παρὰ δ᾽ αὑτοῦ Πευκέστας καὶ Μενελάους, ἔτι δὲ Ὀξυ- 

ϑέμιδας. ταῦτα δ᾽ ἀκούων ὃ Δυσίμαχος “ἐγὼ τοίνυν, 

ἔφη, πόρνην ἐκ τραγικῆς σκηνῆς οὐχ ἑώρακα ἐξιοῦσαν," 

τούτου πάλιν ὑπολαβὼν ὁ 4ημήτριος ἔφη" “ἀλλ᾽ ἡ παρ᾽ 
ἐμοὶ πόρνη σωφρονέστερον τῆς παρ᾽ ἐκείνῳ Πηνελόπηθ 

ξῇ. 4. ὅτι δὲ καὶ Σύλλας ὃ Ῥωμαίων στρατηγὸς φι΄ 

λόγελως ἦν προείρηται (ὙἹ 2616). “Δεύκιος δὲ ᾿δνίκιορ, 

καὶ αὐτὸς Ρωμαίων στρατηγήσας. Ἰλλυριοὺς καταπολε- 

μήσας καὶ αἰχμάλωτον ἀγαγὼν Γένϑιον τὸν τῶν Ἰλλυ-. 

ριῶν βασιλέα σὺν τοῖς τέκνοις, ἀγῶνας ἐπιτελῶν τοὺς | 

ἐπινικίους ἐν τῇ Ρώμῃ παντὸς γέλωτος ἄξια πράγματα 

ἐποίησεν, ὡς Πολύβιος ἱστορεῖ ἐν τῇ τριακοστῇ (ο. 14 

Ηυ). ᾿μεταπεμψάμενος γὰρ τοὺς ἔκ τῆς Ελλάδος ἐπι- 

φανεστάτους τεχνίτας καὶ σκηνὴν κατασκευάσας μεγί- ὦ 
στην ἐν τῷ κίρκῳ πρώτους εἰσῆγεν αὐλητὰς ὅμα πάντας. 

οὗτοι δ᾽ ἦσαν Θεόδωρος ὃ Βοιώτιος, Θεόπομπος, Ἕρμιπ- 

πος, [δ] “υσίμαχος., οἵτινες ἐπιφανέστατοι ἦσαν. τού- 

τους οὖν στήσας ἐπὶ τὸ προσκήνιον μετὰ τοῦ χοροῦ 

αὐλεῖν ἐκέλευσεν ἅμα πάντας. τῶν δὲ διαπορευομένων 
τὰς κρούσεις μετὰ τῆς ἁρμοζούσης κινήσεως προσπέμ- 

ψας οὐκ ἔφη καλῶς αὐτοὺς αὐλεῖν. ἀλλ᾽ ἀγωνίζεσθαι 

μᾶλλον ἐχέλευσεν. τῶν δὲ διαπορούντων ὑπέδειξέν 

8 τϑοὐύϊαβ ἐγὼ μέντοι 1 ἐμοὶ Ἐ: ἐμοῦ Δ, τὴν ἑαυτοῦ 
πόρνην --- τῆς ἐκείνου Πηνελόπης ΡΙαΐ. Ὅρα. 3ὅ; ρΡοββὶβ παρ᾽ 
ἐμοῦ οὐ παρ᾽ ἐκείνου 11 γενιον Α ἘΣ, 564 ἴπ Εἰ ΒΌΡΓ. ΥΘΙΒ. τ, 
1ηΐγω ν δἀαϊύατη, οἵ, Χ Ρ. 440 ἃ 11 ἅμα πάντας 46]. Μεΐῃ 
οὗ, ν. 21 19 ὁ 8]. Κ, ὁ Λυσιμαχεύς Βοῖπη, ἴύθπι Θεόπομπος 
(ὁ Ἑ ρμιονεύς» Μοῖπ, Τιγϑίταδομαβ ὑϊθίοθπ Ἐπογαῦβ 1. Βοθοίϊαϑ. 
1ῃὰ ἐϊΐα]ο ΤΠ Ιρμῖοο ( Θβομϑυ- Εὐποατγῦ ἢ. δ) 24 ἐκέλευεν ἃ 
ἐκέλευσε Ἐὶ ; 
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τις τῶν ῥαβδούχων. ἐπιστρέψαντας ἐπαγαγεῖν ἐπ’ αὐὖ- 

τοὺς καὶ ποιεῖν ὡσανεὶ μάχην. ταχὺ δὲ συννοήσαντες 
οἵ αὐληταὶ καὶ λαβόντες... οἰκείαν ταῖς ἑαυτῶν ἀσελ- 

γείαις μεγάλην ἐποίησαν σύγχυσιν. συνεπιστρέψαντες 

δὲ τοὺς μέσους χοροὺς πρὸς τοὺς ἄκρους οἵ μὲν αὐλη- 
ταὶ φυσῶντες ἀδιανόητα χαὶ διαφέροντες τοὺς αὐλοὺς 

ἐπῆγον ἀνὰ μέρος ἐπ᾽ ἀλλήλους. ἅμα δὲ τούτοις ἐπι- 
χτυποῦντες οἱ χοροὶ καὶ συνεπισείοντες τὴν σκευὴν ἐπε- 
φέροντο τοῖς ἐναντίοις καὶ πάλιν ἀνεχώρουν ἔκ μετα- 
βολῆς. ὡς δὲ καὶ περιξζωσάμενός τις τῶν χορευτῶν 
ἐκ τοῦ χαιροῦ στραφεὶς ἦρε τὰς χεῖρας ἀπὸ πυγμῆς 

πρὸς τὸν ἐπιφερόμενον αὐλητήν, τότ᾽ ἤδη κρότος ἐξαί- 

σιος ἐγένετο καὶ κραυγὴ τῶν ϑεωμένων. ἔτι δὲ τού- 

τῶν ἐκ παρατάξεως ἀγωνιζομένων ὀρχησταὶ δύο εἰδ- 
ἤγοντο μετὰ συμφωνίας εἰς τὴν ὀρχήστραν, καὶ πύκται 

τέσσαρες ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν σκηνὴν μετὰ σαλπιγκτῶν 
χαὶ βυκανιστῶν. ὁμοῦ ὃδὲ τούτων πάντων ἀγωνιξομέ- 
νῶν ἄλεκτον ἦν τὸ συμβαῖνον. περὶ δὲ τῶν τραγῳῷ- 

δῶν, φησὶν ὃ Πολύβιος. ὅ τι ἂν ἐπιβάλωμαι λέγειν, 

δόξω τισὶν διαχλευάζειν." 

ὅ. ταῦτα τοῦ Οὐλπιανοῦ διεξελθόντος καὶ πάντων 

ἀνακακχασάντων ἐπὶ ταῖς ᾿Δνικίοις ταύταις ϑέαις ἐγέ- 

νοντό τινες λόγοι καὶ περὶ τῶν καλουμένων πλάνων᾽ 
καὶ ἐζητεῖτο εἰ μνήμη τις καὶ περὶ τούτων ἐγένετο 
παρὰ τοῖς παλαιοτέροις᾽ περὶ γὰρ ϑαυματοποιῶν ἤδη 

1 ἀπαγαγεῖν Α ἘΠ: ΟΟΥΤ. ον 1.2 ἐφ᾽ αὑτοὺς ϑον (ἕαυ- 
τοὺς οτηῖΐθ88, Ῥγδθροϑ. Ἐ), ἔοτί. ἐπ᾿ ἀλλήλους, οἵ. τ. Τ 8 ἴογῇ. 
«ὁρμὴν» οἰκείαν (οἰκείαν κίνησιν βοῦν, οἰκείαν διάθεσιν Ἠα] 808) 
οἰκίαν Α: οοτγ. δ8 1 ἀπῆγον ΑΕ: οοὐτ. Καὶ 8 συνεπεισ- 
ιόντες τὴν σκηνὴν ΔΑ ἘΠ: οοἵτ. Ηθδττα 11 ἐκ τοῦ καιροῦ 1. 6. 
ῬΥΘΕΙΟΥ ογαΐησηι (οἴ, ῬοΟΙγΌ. ΥἹ 32,3. 4), ἐκ τοῦ χοροῦ οοπί. δ8 
11 βυκανητῶν Α: οοττ. Ἐ 19 ὅτι ἐὰν Α 
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προειρήκαμεν (1 ν. 20). καὶ ὁ Μάγνος ἔφη 'Διονύ- 

σιος μὲν ὃ Σινωπεὺς ὁ τῆς κωμῳδίας ποιητὴς ἐν τῷ 

ἐπιγραφομένῳ Ὁμώνυμοι μνημονεύει Κηφισοδώρου τοῦ 

πλάνου διὰ τούτων (Π 426 Κ)᾽ 

" Κηφισόδωρόν φασιν ἐπικαλούμενον 

Πλάνον τιν᾽ ἐν ᾿ϑήναις γενέσϑαι, τὴν σχολὴν 

εἰς τοῦτο τὸ μέρος τοῦ βίου καταχρώμενον. 

τοῦτον ἐντυχόντα πρὸς τὸ σιμὸν ἀνατρέχειν. 

5 ἢ συγκαϑεῖναι τηπι τῇ βακτηρία. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Νικόστρατος ἐν Σύρῳ (1226 Κ᾿ 

Κηφισόδωρον οὐ κακῶς μὰ τὸν Ζ]έα 

τὸν πλάνον φασὶ στενωπὸν εἰς μέσον στῆσαί τινας 

ἀγκαλίδας ἔχοντας. ὥστε μὴ παρελϑεῖν μηδένα. 

ὀιο Πανταλέοντος δὲ μνημονεύει Θεόγνητος ἐν Φιλο- ᾿ 

δεσπότῳ (ΤΠ 868 Κ)' 

ὁ Πανταλέων μὲν αὐτὸς αὐτοὺς τοὺς ξένους. 

τούς τ᾽ ἀγνοοῦντας αὐτὸν ἐπλάνα. καὶ σχεδὸν 

ἀπεκραιπάλα τὰ πλεῖστα, τοῦ γελάσαι χάριν 

ἰδίαν τιν᾽ αὑτῷ ϑέμενος ἀδολεσχίαν. 
καὶ Χρύσιππος δ᾽ ὃ φιλόσοφος ἐν ε΄ περὶ τοῦ Καλοῦῦ 

καὶ τῆς Ἡδονῆς περὶ τοῦ Πανταλέοντος τάδε γράφει 

ὁ δὲ πλάνος Πανταλέων τελευτᾶν μέλλων ἑκάτερον 

ν τῶν υἱῶν κατ᾽ ἰδίαν ἐξηπάτησε, φήσας μόνῳ αὐτῷ λέ- 

γεξιν ὅπου κατωρύχοι τὸ χρυσίον: ὥστε μάτην ὕστερον 

κοινῇ σκάπτοντας αἰσϑέσϑαι ἐξηπατημένους." 
6. οὐκ ἠπόρει δ᾽ ἡμῶν τὸ συμπόσιον οὐδὲ τῶν φι- 

λοσκωπτούντων. περὶ δὲ τοιούτου τινὸς πάλιν ὁ Χρύ 

8 ὁμωνύμωι Δ: οοΥτ. ὅν 5 φησιν Α: οοΥὐγ. ΕΒ 8.9 ΘΟΥ 
ταρὺϊ 12 μέσον ΚοοΙτ: στενὸν ἃ 25 Βυουβαὰο ΜαΡΠΙΣ 
1ποὶριὺ ΜΥΥΓΠῚ οτγϑῦϊο 26 ὑμῶν Α: οοτΥ, Μπξ 
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σιππὸς ἕν τῷ αὐτῷ γράφει" ᾿φιλοσκώπτης τις μέλλων 

ὑπὸ τοῦ δημίου σφάττεσϑαι ἔτι ἕν τι ἔφη ϑέλειν ὥσπερ 
τὸ κύκνειον ἄσας ἀποθανεῖν. ἐπιτρέψαντος δ᾽ ἐκείνου 

ἕσκωψεν. ὑπὸ δὴ τῶν τοιούτων πολλάκις ὁ Μυρτίλος 

σκωφϑέντα καὶ ἀγανακτήσαντα εἶπεν καλῶς “υσίμαχον 

τὸν βασιλέα πεποιηκέναι. ᾿ Τελέσφορον γὰρ ἕνα τῶν 

ὑπάρχων αὐτοῦ. ἐπειδὴ ἔσκωψέ ποτε ἐν συμποσίῳ τὴν 
᾿Δρσινόην (γυνὴ δ᾽ ἦν τοῦ “υσιμάχου) ὡς ἐμετικὴν 

οὖσαν. εἰπών 
κακῶν κατάρχεις τήνδ᾽ ἐμοῦσαν εἰσάγων. 

ὁ Μυσίμαχος ἀκούσας ἐμβληϑῆναι αὐτὸν ἐκέλευσεν εἰς 

γαλεάγραν καὶ δίκην ϑηρίου περιφερόμενον καὶ τρε- 
φόμενον, κολαζόμενον οὕτως ἐποίησεν ἀποθανεῖν. σὺ 

δέ, ὦ Οὐλπιανέ, εἰ τὴν γαλεάγραν ξητεῖς, ἔχεις παρ᾽ 

Ὑπερείδῃ τῷ ϑήτορι (ἔν. 31) Β])" ὅπου δέ, σὺ ζήτει. καὶ 
Ταχὼς δ᾽ ὃ Αἰγυπτίων βασιλεὺς ᾿4γησίλαον σκώψας 

τὸν Μακεδαιμονίων βασιλέα, ὅτ᾽ ἦλϑεν αὐτῷ συμμαχή- 

σῶν, (ἦν γὰρ βραχὺς τὸ σῶμα) ἰδιώτης ἐγένετο. ἀπο- 
στάντος ἐκείνου τῆς συμμαχίας. τὸ δὲ σκῶμμα τοῦτ᾽ ἦν᾽ 

ὥδινεν ὄρος. Ζεὺς δ᾽ ἐφοβεῖτο, τὸ δ᾽ ἔτεκεν μῦν. 
ὅπερ ἀκούσας ὁ ᾿4γησίλαος καὶ ὀργισϑεὶς ἔφη ᾿ φανή- 
σομαί σοί ποτε καὶ λέων. ὕστερον γὰρ ἀφισταμένων 

᾿ τῶν Αἰγυπτίων, ὥς φησι Θεόπομπος (ΗΘ Ὶ 291) καὶ 

᾿ Δυχέας ὃ Ναυκρατίτης (10. ΤΥ͂ 441) ἐν τοῖς Δ ἰγυπτια- 

κοῖς, οὐδὲν αὐτῷ συμπρόξας ἐποίησεν ἐκπεσόντα τῆς 
ἀρχῆς φυγεῖν εἰς Πέρσας. 

1 τις δαα, Κὶ: οτὰ. ἃ, ἔοτύ. φιλόσκωψ τις 2 ὑπὸ Ζ4ημη- 
τρίου ἀναιρεθῆναι Ἐὶ ἔτι ἕν τι Κι: εἰπεῖν Α ὅ σκωφϑεὶς 
καὶ ἀγαναχτήσας Α: οοττ. Κα 1 ἔσκωπτε Β 715αα οἴ. Ρ]υῦ. 
αα, σοηνῖν. Ρ. 634} οὖ ϑϑηῆθοβδθ 6ρ. 10,6 15 ὑπερίδηι Α 
10 ταάχαως Α, τάχως Ἐὶ 

[- 

φ 
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1. πολλῶν οὖν πολλάκις ὄντων τῶν ἀχροαμάτων 
χαὶ τῶν αὐτῶν οὐκ αἰεί, ἐπειδὴ πολλοὶ περὶ αὐτῶν 
ἐγίνοντο λόγοι, τὰ ὀνόματα τῶν εἰπόντων παραλιπὼν 

τῶν πραγμάτων μνησϑήσομαι. περὶ μὲν γὰρ αὐλῶν ὃ 

μέν τις ἔφη τὸν Μελανιππίδην καλῶς ἐν τῷ Μαρ- 

σύᾳ διασύροντα τὴν αὐλητικὴν εἰρηκέναι περὶ τῆς 

᾿4ϑηνᾶς (ἔν. 2 Β)" 

ἁ μὲν ᾿4ϑάνα 
τὥργων᾽ ἐρριψέν 8 ἱερᾶς ἀπὸ χειρὸς 
εἶπέ τ᾽ “ἔρρετ᾽ αἴσχεα. σώματι λύμα., 

Τ ἐμὲ δ᾽ ἐγὼ κακχότατι δίδωμι. 

πρὸς ὃν ἀντιλέγων ἄλλος ἔφη" “ἀλλ᾽ ὅ γε Σελινούν- 

τιος Τελέστης τῷ Μελανιππίδῃ ἀντικορυσσόμενος ἕν 

᾽4ργοῖ ἔφη -- ὃ δὲ λόγος ἐστὶ περὶ τῆς ᾿4ϑηνᾶς --- 
(1 ΒΒ)" 

ὃν σοφὸν σοφὰν λαβοῦσαν οὐκ ἐπέλπομαι νόῳ δρυ- 

μοῖς ὀρείοις ὄργανον 

δίαν ᾿ϑάναν δυσόφϑαλμον αἶσχος ἐχφοβηϑεῖσαν 
αὖϑις ἐκ χερῶν βαλεῖν, 

νυμφαγενεῖ χειροχτύπῳ φηρὶ Μαρσύᾳ κλέος. 

617 τί γάρ νιν εὐηράτοιο κάλλεος ὀξὺς ἔρως ἔτειρεν, 
ὅ ἃ παρϑενίαν ἄγαμον καὶ ἄπαιδ᾽ ἀπένειμε Κλωθώ; 

ὡς οὐκ ἂν εὐλαβηϑείσης τ» αἰδχρότητα τοῦ εἴθ» 

διὰ τὴν παρϑενίαν. ἑξῆς τέ φησι" 

8.9 ἀϑάνατα τἰοῖσνα Α ἀϑάνα ὄργανα Εἰ: οοτΥ. ΒΟΙΡῈ Β-: 
φιψέ τε Α ἔρριψ᾽ ΒΕ 10 αἴσχεα σωματόλυμα Μεῖη 11 ὕμμε ὃ 
ἐγὼ ὙΥΊ] δια, τγὶχ τθοῦθ 18 τελεστὴς Α: ὁοοτγ. Ε 16 δὲ 
(. 68. αὐλὸν) σοφὰν σοφὸν --- ὄργανον ὙγΠᾶπὰ 11 ὀριοι 
Α: (οΥΥ, Μυβ 20 χοροχτύπῳ Μοεῖπ, ΥἹΣ τϑοΐβ 22 
Ῥοῦτ: αἰγὰρ Α, τῷ γὰρ Μείῃ, 568 ἄσρ]οχ γὰρ 5805 τηο]θβέυστι 
ἀγανὸν Α: ὍοΥτ, (δ 
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ἀλλὰ μάταν ἀχόρευτος 
ἅδε ματαιολόγων φάμα προσέπταϑ᾽ Ἑλλάδα μουσο- 

πόλων σοφᾶς ἐπίφϑονον βροτοῖς τέχνας ὄνειδος. 

μετὰ ταῦτα δὲ ἐγκωμιάζων τὴν αὐλητικὴν λέγει" 
κι ’ » ’ » ; ἃν συνεριϑοτάταν Βρομίῳ παρέδωχε. σεμνᾶς 
δαίμονος ἀερόεν πνεῦμ᾽ αἰολοπτερύγων σὺν ἀγλαᾶν 

ὠκύτατι χειρῶν. 

κομψῶς δὲ κἀν τῷ ᾿Ασχληπιῷῶ ὃ Τελέστης ἐδήλωσε 

τὴν τῶν αὐλῶν χρείαν ἐν τούτοις (ἔτ. 2)" 

ἢ Φρύγα χαλλιπνόων αὐλῶν ἱερῶν βασιλῆα, 

“Δυδὸν ὃς ἥρμοσε πρῶτος 

Ζωρίδος ἀντίπαλον μούσης νόμον, αἰολον ὀρφναι 

πνεύματος εὔπτερον αὔραν ἀμφιπλέκων καλάμοις. 

8. Πρατένας δὲ ὁ Φλιάσιος αὐλητῶν καὶ χορευτῶν 
μισϑοφόρων κατεχόντων τὰς ὀρχήστρας ἀγανακτεῖν τι- 

νας ἐπὶ τῷ τοὺς αὐλητὰς μὴ συναυλεῖν τοῖς χοροῖς, 

καϑάπερ ἦν πάτριον, ἀλλὰ τοὺς χοροὺς συνάδειν τοῖς 

αὐληταῖς" ὃν οὖν εἶχεν χατὰ τῶν ταῦτα ποιούντων 
ϑυμὸν ὃ Πρατίνας ἐμφανίζει διὰ τοῦδε τοῦ Ὕπορ- 
χήματος (ἔτ. 1 Β)" 

τίς ὃ ϑόρυβος ὅδε; τί τάδε τὰ χορεύματα; τίς ὕβρις 

ἔμολεν ἐπὶ 
Ζιονυσιάδα πολυπάταγα ϑυμέλαν; ἐμὸς ἐμὸς ὃ Βρό- 

μιοο᾽ 

1 ματαναναχορευτος ἈΠ: οοΥΥ. Οτοίοίεθπ ἃ 4. λέγει" ἃν 
Κι (λέγει τὰν Μυ5): λεγεγαν ἃ ὅ συμερυϑόταταν Ἀ: 6οΥΥ. ΗΘΟΚΘΥ, 
συνέριϑον ὁ Πάν ὙΥ 1Ἰδτα 6 ἀερόεν Βρῖ: ἀερϑὲν Α σὺν 
αἀγλααν Α, γεχὺϊ νἱϑείαγ δυὐ ᾿πβηιύναβ ααὺ ραυυϊοϊρίυτα ἔμ 1886, 
αἰολοπτέρυγι σὺν ἀργᾶν ὠκύτατι χειρῶν γα 8. πομψω Α: 
ΟοΥτ, σοῦ [10 ἴογῦ, ἱερὺν 11 ἀυδοὸν ὃς Α: ὁοοΥΥ. ΗΌΒΟΒΚΘ 
ἤροσε ἃ :οοττ. Οτοίείεπ ἃ 12 δουριδος ΔΑ: οοττ. Μὰ8 νομοαίολον 
Α: νόμον ῬοῦΥ, ἤστα αἰολόμορφον Ηατΐαπνσ, αἰολομόρφοις ΝΥ ἸἸᾶτα, 
βθἃ Ἰρϑατη γοοα υϊπτα δ]θπθη 16. 16 ἀγανακτήσας ἐπὶ ὙΥ1]ατα 

Ὀ 
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ἃ ἐμὲ δεῖ κελαδεῖν, ἐμὲ δεῖ παταγεῖν ἀν᾽ ὄρεα σύμενον 

μετὰ Ναιάδων 

οἷά τὲ κύκνον ἄγοντα ποικιλόπτερον μέλος. 

5 τὰν ἀοιδὰν κατέστασε Πιερὶς βασίλειαν" ὃ δ᾽ αὐλὸς 
ὕστερον χορευἕέτω. καὶ γάρ ἐσϑ’ ὑπηρέτας. ὅ 
κώμοις μόνον ϑυραμάχοις τε πυγμαχίαισι νέων ϑέλοι 

παροίνων 

ο ἕμμεναι στρατηλάτας. 

παῖε τὸν φρυνίου ποικίλου πνοὰν ἔχοντα, 

τὸ φλέγε τὸν ὀλεσισιαλοχάλαμον, λαλοβαρύοπα .. μελο- Ἱἰ 

ρυϑμοβάταν 

ϑῶπα τρυπάνῳ δέμας πεπλασμένον. 
{ ἣν ἰδού: ἅδε σοι δεξιὰ καὶ ποδὸς διαρριφά, ϑριαμ- 

βοδιϑύραμβε, 

κισσόχαιτ᾽ ἄναξ. ἄκουε τὰν ἐμὰν Ζώριον χορείαν. Τὶ 

ἡ, περὶ δὲ τῆς αὐλῶν πρὸς λύραν κοινωνίας, ἐπεὶ 
πολλάκις καὶ αὐτὴ ἡμᾶς ᾿ἣ συναυλία ἔϑελγεν᾽, Ἔφιπ- 

πος ἕν ᾿Εμπολῇ φησιν (1 2584)" 

018 κοινωνεῖ γὰρ. ὦ μειρακίδιον. 

ἡ ̓ ν τοῖσιν αὐλοῖς μουσικὴ κἀν τῇ λύρα δι 
τοῖς ἡμετέροισι παιγνίοις. ὅταν γὰρ εὖ 
συναρμόσωσι τοῖς συνοῦσι τὸν τρόπον. 

ὕ τόϑ᾽ ἡ μεγίστη τέρψις ἐξευρίσκεται. 

4 κατέστας ἐπίιερεις βασιλεια Α: οοΥΥ. ΒΟΥΡΚ (ἄποθ Ἠριηρδ) 
ὁ δ᾽ Ε: οὐδ΄ Α θ κωμῶν μόνον ἃ κώμων μόνων Ἐὶ (Ἰὰποῦδ 
Ὠδθο οὑτὰ σοῦ. ὑπηρέτας): οΟΥὟ. ὙΠ] αΤα ϑέλοι Υιατα (ϑέλει 
Τοῦτ): ϑεαεί Α ϑέα Εὶ  πάροινον ἃ: οοΥΥ. ΒρΡκ 9 φρυ- 
γνίου Βτηρουῖαβθ: φρυναιου Α χέοντα Ἰδοοῦδ, αποᾶ ΠΟΠ ΟΡ 
10 ὁλοσιαλοκάλαμον Α ὀλοσιακάλαμον ἘΠ: οοΥΥ. ΒΘ Κ λαλοβα- 
ρυοπαραμελορυϑμοβαταν Α λαλοβαρυπαραμ κτλ᾿ Ἐ: ἀϊδύ. ΒρΡΚ, 
ἑατα {βραδυπαδραμελορ. Δα 1 12 ϑῶπα Ια: ϑυπαὰ Α, 
οἵη. "ἢ 18 δεξιᾶς Βα ΌΘΥΡΘΓ πόλος Α: ΟΟΥ̓Τ. ὭΘΒΟΙΟ Ο]Β 
117 νουῦθῶ ἡ συναυλία | ἔϑελγε ΠΡΕΙΡΡΙ γϑυθ18 δάἀθπᾶα 1986 μει- 
ράκιον ν τοῖσιν Α: οοΥΥ. ΒΟΌΣ 22 συναρμόσῃ τις Εἰ 
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ἣὴν δὲ συναυλίαν τί ποτ᾽ ἐστὶν ἐμφανίξει Σῆμος ὁ 
Ἴήλιος ἐν ε΄ Ζ)΄ηλιάδος γράφων οὕτως (ΒΔ ΙΥ̓͂ 494)᾽ 

ἀγνοουμένης δὲ παρὰ πολλοῖς τῆς συναυλίας, λεκτέον. 

ν τις ἀγὼν συμφωνίας ἀμοιβαῖος αὐλοῦ καὶ ῥυϑμοῦ, 

ωρὶς [λόγου] τοῦ προσμελωδοῦντος.᾽ ἀστείως δὲ αὐτὴν 

ἡντιφάνη ς φανερὰν ποιεῖ ἐν τῷ 4ὐλητῇ λέγων (1129 Κ) ν 
ποίαν. φράσον γάρ. ηδὲ τὴν συναυλίαν 

[2 2 , ΑΥ 3 νὶ “ 2) 

ταύτην ἐπίσταται γὰρ ἀλλ΄ ηὔλουν ἔτι 

μαϑόντες ὥστε τοὺς αὐλοὺς σύ τε 

αυτητελετηψεθϑειϑαμὲν συντυγχάνεις 

αὐλῶν πέραινε. δέξεται δὲ τἄλλα σοι 
ἡδύ τι κοινόν ἐστιν οὗ χωρὶς πάλιν 
συννεύματ᾽. οὐ προβλήμαϑοις σημαίνεται 

οι 

ἕκαστα. 

Μίβυν δὲ τὸν αὐλὸν προσαγορεύουσιν οἵ ποιηταί. 

γησὶ Δοῦρις ἐν β΄ τῶν περὶ ᾿4γαϑοκλέα (ΓΠΗ6 ΤΙ 418). 

᾽ 

ἐπειδὴ Σειρίτης δοκεῖ πρῶτος εὑρεῖν τὴν αὐλητικήν. ς 

Ἵβυς ὧν τῶν Νομάδων, ὃς καὶ κατηύλησεν τὰ μητρῷα 

ρῶτος.᾽ “αὐλήσεων δ᾽ εἰσὶν ὀνομασίαι, ὥς φησι Τρύ- 

ῶν ἐν δευτέρῳ Ὀνομασιῶν (ἔν. 109 ), αἵδε᾽ κῶμος, 
ουχολισμός, γίγγρας. τετράκωμος, ἐπίφαλλος, χορεῖος. 

αλλέίνικος, πολεμικόν, ἡδύκωμος, σικιννοτύρβη, ϑυρο- 

ὁπικόν (τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ κρουσίϑυρον)., κνισμός, μόϑων. 

αὔτα δὲ πάντα μετ᾽ ὀρχήσεως ηὐλεῖτο.᾽ 10. καὶ ὠδῆς 

ὅ λόγου 46].ὄ 7566 γνοῦρῶ οογγαρίῶ οὖ σααύ!]δ; οευὕα τα 
Ἰάρύαν ροθύδτα ἀπδγατα {11 γάτα οοποθηύατη ἀθβουῖθθγθ, ἀπᾶθ 
.9 τοὺς αὐλοὺς σύ τε] αὕτη τε λήψεσϑ'᾽, εἶθ᾽ ἃ μὲν σὺ τυγχάνεις 
τ᾽ Ῥυοῦθ ὈΠΙ 6. οομὶ. Μοίη οὐ ΠῚ 1154ᾳ. νοῦ δέξεται δὲ 
ἄλλα σοι ἤδ᾽. εἴ τι κοινόν ἐστιν, εἶ χωρὶς πάλιν, συννεύσατ᾽ κτλ᾽ 
Ἵ σειριτης ησ Ἀ, ἴογὺ. Σειρίτης τις, αὐυδτησαδτη ἨΟΤΏ 1118. ὩΟΤΊΘῈ 
ἸΠΠΪΠΟῸ ἱποουΐαη πρῶτον Α: οοὐἵ. ἢ 18 ὧν Κ: ἦν Α καὶ 
ὕλησε Μοῖπ 19 αὐλήσεως Ἰθοτατηᾶ οοἅ. Α, οἵ, ν. 3450 21 χο- 
εἴον Ηρ5. 5. νυ 22 σικυννοτύρβη ἃ Τὶ 
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δὲ ὀνομασίας καταλέγει ὃ Τρύφων τάσδε (ἔν. 118)" 

ἃ ἱἱμαῖος ἡ ἐπιμύλιος καλουμένη, ἣν παρὰ τοὺς ἀλέτους 

ἦδον, ἴσως ἀπὸ τῆς ἱμαλίδος. ἱμαλὶς δ᾽ ἐστὶν παρὰ 

“Δωριεῦσιν ὃ νόστος χαὶ τὰ ἐπίμετρα τῶν ἀλεύρων. 
ἡ δὲ τῶν ἱστουργῶν ὠδὴ αἴλινος, ὡς ᾿Επίχαρμος ἐν 

᾿Δταλάνταις ἱστορεῖ (ρ. 394 1). ἡ δὲ τῶν ταλασιουργῶν ὁ 

ἴουλος.᾽ Σῆμος δ᾽ ὁ Δήλιος ἐν τῷ περὶ Παιάνων ἢ 
φησί ([ΟΘ ΙΥ̓͂ 496) “τὰ δράγματα τῶν κριϑῶν αὐτὰ Ὁ 

καϑ' αὑτὰ προσηγόρευον ἀμάλας" συναϑροισϑέντα δὲ 

καὶ ἐκ πολλῶν μίαν γενόμενα δέσμην οὔλους καὶ ἰού- 1 

λους" καὶ τὴν ΖΦήμητρα ὃτὲ μὲν Χλόην, ὃτὲ δὲ Ἰουλώ ᾿ 

6 ἀπὸ τῶν οὖν τῆς Δήμητρος εὑρημάτων τούς τε καρ 

ποὺς καὶ τοὺς ὕμνους τοὺς εἰς τὴν ϑεὸν οὔλους χα- 

λοῦσι καὶ ἰούλους.᾽ δημήτρουλοι καὶ καλλίουλοι. καὶ 
πλεῖστον οὖλον οὖλον ἵει. ἴουλον ἵει (ες. ρορ. 1 Β) 

ἄλλοι δέ φασιν ἐριουργῶν εἶναι τὴν ὠδήν. αἱ δὲ τῶν 
τιτϑευουσῶν ὠδαὶ καταβαυκαλήσεις ὀνομάξονται. ἦν 

δὲ καὶ ἐπὶ ταῖς ἐώραις τις ἐπ᾿ ᾿Ηριγόνῃ, ἣν καὶ ἀλῆτιν 

λέγουσιν, ὠδή. ᾿ἀριστοτέλης γοῦν ἐν τῇ Κολοφω- 
νίων Πολιτείᾳ φησίν (ἔν. 401 Β)" ᾿ἀπέϑανεν δὲ καὶ αὐτὸς 

ἔ ὃ Θεόδωρος ὕστερον βιαίῳ ϑανάτῳ. λέγεται δὲ γενέ- 

ὄϑαι τρυφῶν τις. ὡς ἐχ τῆς ποιήσεως δῆλόν ἐστιν. 

ἔτι γὰρ καὶ νῦν αἵ γυναῖκες ἄδουσιν αὐτοῦ μέλη περὶ 
ὀιϑτὰς ἐώρας. ἡ δὲ τῶν ϑεριστῶν ὠδὴ “ιτυέρσης καλεῖται. 

2. ἴτῆτηο ἱμαῖος ἡ ἐπιμύλιος, ἣν --- ἦδον, καλουμένη ἴσως, 
4 οἵ, Ἠδ68. 5. εὔνοστος ἀλεύρων Ἠ65: ἀλέτων ΑΕ 5 ἴστο- 
ρούντων Α ἵστουργούντων ἘΠ: οοτΥ. Καὶ αἴλινος ἘΠ: ἐλινος ἃ 
6 τῶν αἀᾷ. ἘΠ: οἵὰ. ἃ  παιώνων Α, οἷ. Ρρ. 228. 9. ἁμά 
λὰς Δ [11 χλόη Α: οοτΥ. Μὰθδ8δ Οὐλώ ΠΙάγτατβ βομο]. ΔΡΟ]]. 
ΒΒ. 1,912 11 τιτϑεουσῶν Α τιτϑῶν Ὁ καταβλυκαλήσεις ΑΕΒ: 
οοΥγ. ΜὰΒ 181]. αἰώραις, οὗ ΗθΕ.5.ν 19 ὠδήν Α: 60Υγ. Κὶ 
22 ἐστιν ἴοτὺ. ἀρ]θπᾶστα, ὕατη ἰδὺ ογαϊϊο 2541. αἰώρας 
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καὶ τῶν μισϑωτῶν δέ τις ἦν ὠδὴ τῶν ἐς τοὺς ἀγροὺς 

φοιτώντων, ὡς Τηλεκλείδης φησὶν ἐν ᾿ἀμφικτύοσιν 

( 212 Κ)᾽ χαὶ βαλανέων ἄλλαι, ὡς Κράτης ἐν Τόλμαις 
(1α. 141)" καὶ τῶν πτισσουσῶν ἄλλη τις, ὡς ᾽άριστο- 

φάνης ἐν Θεσμοφοριαζούσαις (Ὁ. 481) καὶ Νικοχάρης 

ἐν Ἡρακλεῖ Χορηγῷ (1. 111). ἦν δὲ καὶ τοῖς ἡγουμέ- 

νοις τῶν βοσκημάτων ὁ βουκολιασμὸς καλούμενος. 4]έο- 

μος δ᾽ ἦν βουκόλος Σικελιώτης ὃ πρῶτος εὑρὼν τὸ 

εἶδοο᾽ μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ ᾿Επίχαρμος ἐν ᾿Ζλκυόνι 
(ρ. 230 1) χαὶ ἐν Ὀδυσσεῖ ΝΝαυαγῷ (. 348). ἡ δ᾽ ἐπὶ τοῖς 

᾿ϑανάτοις καὶ λύπαις ὠδὴ ὀλοφυρμὸς καλεῖται. αἵ δὲ 

᾿ἴουλοι χαλούμεναι ὠδαὶ 4ήμητρι καὶ Φερσεφόνῃ πρέ- 
᾿πουσι. ἡ δὲ εἰς ᾿ἀπόλλωνα ὠδὴ φιληλιάς, ὡς Τελέ- 

᾿σιλλαὰ παρίστησιν (ἔτ. 2 Β) οὔπιγγοι δὲ αἱ εἰς ᾽Ζρτε- 

μυν. ἤδοντο δὲ ᾿ἀϑήνησι καὶ οἵ Χαρώνδου νόμοι παρ᾽ 

οἶνον, ὡς Ἕρμιππός φησιν ἐν ἕκτῳ περὶ Νομοϑετῶν 
ΟΘΉῊΘ ΙΠ 87). ᾿Φριστοφάνης δ᾽ ἐν ᾿Αττικαῖς φησιν 

᾿ Ζέξεσιν (ρ. 184 Ν) “ἱμαῖος ὠδὴ μυλωϑρῶν᾽ ἐν δὲ γάμοις 
ὑμέναιος" ἐν δὲ πένϑεσιν ἰάλεμος. λίνος δὲ καὶ αἴλινος 

οὐ μόνον ἐν πένϑεσιν, ἀλλὰ καὶ "ἐπ᾽ εὐτυχεῖ μολπᾷ᾽ 
᾿χατὰ τὸν Εὐριπίδην (Ηοτο. 848) 11. Κλέαρχος δ᾽ 

ἐν πρώτῳ ᾿Ερωτικῶν (ΗΘ 1316) νόμιον καλεῖσϑαί τινά 
φησιν ὠδὴν ἀπ᾽ ᾿Ηριφανίδος, γράφων οὕτως" “Ηριφα- 

νὶς ἡ μελοποιὸς Μενάλκου κυνηγετοῦντος ἐρασϑεῖσα 

ἐϑήρευεν μεταϑέουσα ταῖς ἐπιϑυμίαις. φοιτῶσα γὰρ 
καὶ πλανωμένη πάντας τοὺς ὀρείους ἐπεξήει δρυμούς, 

ὡς μῦϑον εἶναι τοὺς λεγομένους Ἰοῦς δρόμους" ὥστε 

8 βαλανείων Α ἘΠ οοττ. Δ] οδταρ { βουκολισμὸς Εἰ 
8 βουκόλος ὃ Π ὁ βουχόλος Α: οοτ᾽. Κ 18 φηλικίας Α: 6οτγ. 
Μαϑ, Ῥαΐογα, 568 πο οθτία, οοπϊθοίυστα 26 ὀρίους Α: ὁοΥγ. Ε΄, 
Ο ὅππῃ ἔοτῃ, διεξήει 
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μὴ μόνον τῶν ἀνθρώπων τοὺς ἀστοργίᾳ διαφέροντας. 

ἃ ἀλλὰ καὶ τῶν ϑηρῶν τοὺς ἀνημερωτάτους συνδακρῦσαι 
τῷ πάϑει. λαβόντας αἴσϑησιν ἐρωτικῆς ἐλπίδος. ὅϑεν 

ἐποίησέ τε χαὶ ποιήσασα περιήει κατὰ τὴν ἐρημίαν, 

ὥς φασιν. ἀναβοῶσα καὶ ἄδουσα τὸ καλούμενον νόμιον. 

ἐν ᾧ ἐστιν (..γορ.34Β) ἱμακραὶ δρύες, ὦ Μέναλκα.᾽ ᾽4ρι- 
στόξενος δὲ ἐν τετάρτῳ περὶ Μουσικῆς (ῊΘ ΠΙ 287) 

δον, φησίν. αἱ ἀρχαῖαι γυναῖκες Καλύκην τινὰ ὠδήν. 
Στησιχόρου δ᾽ ἦν ποίημα (ἴν.43). ἐν ᾧ Καλύκη τις ὄνομα 
ἐρῶσα Εὐάϑλου νεανίσκου εὔχεται τῇ ᾿ἀφροδίτῃ γαμηϑῆ- 

α ναι αὐτῷ. ἐπεὶ δὲ ὑπερεῖδεν ὁ νεανίσχος. κατεχρήμνισεν 

ἑαυτήν. ἐγένετο δὲ τὸ πάϑος περὶ “ευκάδα. σωφρονικὸν. 

δὲ πόνυ κατεσκεύασεν ὃ ποιητὴς τὸ τῆς παρϑένου ἦϑος. ἢ 

οὐκ ἐκ παντὸς τρόπου ϑελούσης συγγενέσϑαι τῷ νεξώ- 

νίσχῳ. ἀλλ᾽ εὐχομένης εἰ δύναιτο γυνὴ τοῦ Εὐάϑλου ἢ" 

γενέσϑαι κουριδία ἢ εἰ τοῦτο μὴ δυνατόν, ἀπαλλαγῆναι 

τοῦ βίου. ἐν δὲ τοῖς κατὰ βραχὺ Ὑπομνήμασιν (ρα. ἢ 

ὁ ᾿“ριστόξενος “Ἴφικλος. φησίν. ᾿Δἀρπαλύκην ἐρα ὦ 

σϑεῖσαν ὑπερεῖδεν. ἣ δὲ ἀπέϑανεν καὶ γίνεται ἐπ᾽ 
αὐτῇ παρϑένοις ἀγὼν φὠδῆς, ἥτις ᾿Ζρπαλύκη, φησί, κα 

ἔ λεῖται᾽ Νύμφις δ᾽ ἐν πρώτω περὶ Ἡρακλείας περὴ 
“Μαριανδυνῶν διηγούμενός φησιν (ἨΘ ΠῚ 18} “ὁμοίως 
δὲ καὶ τῶν ὠδῶν ἐνίας κατανοήσειεν ἄν τις. ἃς ἐκεῖνοι 

κατά τινα ἐπιχωριαξομένην παρ᾽ αὐτοῖς... . ἄδοντε 

ἀνακαλοῦνταί τινα τῶν ἀρχαίων. προσαγορεύοντες Βῶρ"9 

μον. τοῦτον δὲ λέγουσιν υἱὸν γενέσϑαι ἀνδρὸς ἐπι 

ὀϑοφανοῦς καὶ πλουσίου. τῷ δὲ χάλλει καὶ τῇ κατὰ τὴ! 

2 ϑηρίων Α: οοὐγ. Ε 10 σωφρόνως εὔχεται α-' τ}ὀ 19 ὑπερ 
εἶδεν δὲ Α: οοτν. ΒΕ 24 παρ᾽ αὐτοῖς ζέἑορτὴνν ὙγΊΠδτα, τϑοῖθ ἀ6 
ἔθπθηβ ἐπιχωριάξεσϑαι γΘΥ ΠῚ τηθα ἴτιτη 3ὅ. 26 βωρβον 
βόρβον ἘΣ: οοτν. (δ8 : 
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ἀκμὴν ὥρᾳ πολὺ τῶν ἄλλων διενεγκεῖν' ὃν ἐφεστῶτα 

ἔργοις ἰδίοις καὶ βουλόμενον τοῖς ϑερίξζουσιν δοῦναι 

πιεῖν βαδίζοντα ἐφ’ ὕδωρ ἀφανισϑῆναι. ξητεῖν οὖν 
αὐτὸν τοὺς ἀπὸ τῆς χώρας μετά τινος μεμελῳδημένου 
ϑρήνου [καὶ ἀνακλήσεως). ὦ καὶ νῦν ἔτι πάντες χρώ. 

μενοι διατελοῦσι. τοιοῦτος δ᾽ ἐστὶ χαὶ ὃ παρ᾽ ἌΑίγυ- 

πτίοις καλούμενος Μάνερως.᾽ 

12. οὐκ ἀπελείποντο δὲ ἡμῶν τῶν συμποσίων οὐδὲ 
ῥαψῳδοί. ἔχαιρε γὰρ τοῖς Ὁμήρου ὃ Παρήνσιος ὡς 

ἄλλος οὐδὲ εἷς. ὡς λῆρον ἀποφαίνειν Κάσανδρον τὺν 

"Μακεδονίας βασιλεύσαντα, περὶ οὗ φησι Καρύστιος 

ἐν Ἱστορικοῖς Ὑπομνήμασιν (ΕΟ ΤΥ 868) ὅτε οὕτως ἦν 
φιλόμηρος ὡς διὰ στόματος ἔχειν τῶν ἐπῶν τὰ πολλά" 

καὶ Ἰλιὰς ἦν αὐτῷ καὶ Ὀδυσσεία ἰδίως γεγραμμέναι. 
ὅτι δ᾽ ἐχαλοῦντο οἵ ῥαψῳδοὶ καὶ Ὁμηρισταὶ ᾽'άριστο- 
κλῆς εἴρηκεν ἐν τῷ περὶ Χορῶν (014. 8381). τοὺς δὲ 
νῦν Ὁμηριστὰς ὀνομαζομένους πρῶτος εἰς τὰ ϑέατρα 

παρήγαγε Ζημήτριος ὃ Φαληρεύς. Χαμαιλέων δὲ ἐν 
τῷ περὶ Στησιχύρου (ἴτ. 9 Κοορῖκο) χαὶ μελῳδηϑῆναί φησιν 

οὐ μόνον τὰ Ὁμήρου. ἀλλὰ καὶ τὰ Ἡσιόδου καὶ ᾿4ρχι- 

λόχου, ἔτι ὃὲ Μιμνέρμου καὶ Φωκυλίδου. Κλέαρχος 
δ᾽ ἐν τῷ προτέρῳ περὶ Γρίφων (ΒΗΘ 1 821) τὰ ᾽άρχι- 
λόχου. φησίν. [ὃ] Σιμωνίδης ὃ Ζακύνϑιος ἐν τοῖς ϑεί. 

τροις ἐπὶ δίφρου καϑήμενος ἐραψῴδει.. Πυσανίας 

δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Ἰαμβοποιῶν Μνασίωνα τὸν 

ῥαψωδὸν λέγει ἐν ταῖς δείξεσι τῶν Σιμωνίδου τινὰς 

ἄμβων ὑποκρίνεσϑαι. τοὺς δ᾽ ᾿Εμπεδοκλέους Καϑαρ- 

9. ἐραψώδησεν Ὀλυμπίασι Κλεομένης ὃ ῥαψῳδύς. 

ὅ σ᾽οεθάτη 46], Καὶ, οἴ, ρ. 860,25 8 ἀπελίποντο Α: ὁοτι. Κα, 
Ὅτη ἴοτῦ. τοῦ συμποσίον 22 γραφῶν Α: ὁοτγ. (8 28 ὁ 46]. Καὶ 
4. ἐρραψῴδει Ε;, 106τὴ τ. 28 21 ἰοτῦ. ὑποκρίνασϑαι, οἵ. 1, ἃ 

2. 
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ὥς φησιν Δικαίαρχος ἐν τῷ Ὀλυμπικῷ (ῬῊΘ Π 249). 
Ἰάσων δ᾽ ἐν τρίτῳ περὶ τῶν ᾿4λεξάνδρου ἱερῶν (ἔν. 8 ΜῈ) 
ἐν ᾿Δλεξανδρείᾳ φησὶν ἐν τῷ μεγάλῳ ϑεάτρῳ ὑποκρί- 
νασϑαι ᾿Ηγησίαν τὸν κωμῳδὸν τὰ Ἡσιόδου. “Ερμόφαν- 

τον δὲ τὰ Ὁμήρου. 

18. χαὶ οἵ καλούμενοι δὲ ἱλαρῳδοί, οὃς νῦν τινὲς 
σιμωδοὺς καλοῦσιν, ὡς ᾿ἀριστοκλῆς φησιν ἐν α΄ περὶ 

Χορῶν (ΦἯΟΘ ΙΝ 881), τῷ τὸν Μάγνητα Σῖμον διαπρέψαι 

μᾶλλον τῶν διὰ τοῦ ἱλαρωῳδεῖν ποιητῶν, συνεχῶς ἡμῖ 

ἐπεφαίνοντο. καταλέγει δ᾽ ὃ ᾿Δριστοκλῆς καὶ τούσδ 

ἐν τῷ περὶ Μουσικῆς γράφων ὧδε (. 5)" ἱμαγῳδός" οὗτος 
δ᾽ ἐστὶν ὁ αὐτὸς τῷ λυσιῳδῷ. ᾿Δριστόξενος δέ φησ 

(ἫΘ ΠΠ 386) τὸν μὲν ἀνδρεῖα καὶ γυναικεῖα πρόσωπ' 
ὑποκρινόμενον μαγωδὸν καλεῖσϑαι, τὸν δὲ γυναικεῖ 

ἀνδρείοις λυσιῳδόν᾽ τὰ αὐτὰ δὲ μέλη ἄδουσιν. 

τἄλλα πάντα δ᾽ ἐστὶν ὅμοια. ὁ δὲ ἐἰωνικολόγος τὰ 
τάδου καὶ τῶν πρὸ τούτου ἐωνικὰ καλούμενα ποιήμα 

᾿Αλεξάνδρου τε τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ Πύρητος τοῦ Μαηιλησί 
καὶ ᾿Δλέξου καὶ ἄλλων τοιούτων ποιητῶν προφέρετ 

Ε χαλεῖται δ᾽ οὗτος καὶ κιναιδολόγος. ἤκμασεν δ᾽ ἐν 

εἴδει τούτῳ Σωτάδης ὃ Μαρωνείτης. ὥς φησι Καθ 

στιος ὃ Περγαμηνὸς ἐν τῷ περὶ αὐτοῦ [Σωτάδο 
ς συγγράμματι (ΒῊ6 ΙΥ͂ 3659) καὶ ὁ τοῦ Σωτάδου ὅ 

φ 

4 τὰ Ἡροδότου Α ἘΠ: οοτν. Νδῖη ἴ{ σημῳδοί οὖ 8 σῆμον 
«βογῦ. τοῦθ᾽ για 9. διὰ τὸ τ. ΠΙ͂. Σ. ἐν τοῖς τοιούτοις δ 
πρέψαι Ἐ', ἴοντ!. διαπρέψαι τῶν ἄλλων διὰ τοῦ ἵλαρῳδεῖν ποιῇ 
10 ἐπιφαίνονται Α: οοττ. Κ. 18 πρόσωπα (γυναικείοις ἐν 
μασινδ ὑποχρινόμενον οὖ 14 γυναικεῖα {μὲν γυναικείοις, ἀνδ 
δὲν ἀνδρείοις ΗΊ]]1ΟΥ 106 ἴονύ. εἰσὶν ὅμοιοι ἰωνικὸς λό 
ΑἘ: οοὐν. Ποῦν, οὗ, ϑα14. 5. Σωτάδης 17 καὶ τῶν Κα: καὶ τ 
18 Πύρρον νοοδὺ ϑι18885 19 ἴογί. ᾿“λεξίου αἀάᾶιῦ 501 
ααὶ βὰ88 οορὶᾶθ ϑυχὶῦ 6χ ἀὔπθηδθο, Θεοδωρίδαν οὖ Τιμοχαρ 
(510) οὖ ἱΞέναρχον 22. σἸοββδτη 46]. Λ 118 πὶ 
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᾿“Ζ“πολλώνιος. ἔγραψεν δὲ καὶ οὗτος περὶ τῶν τοῦ πα- 
τρὸς ποιημάτων σύγγραμμα" ἐξ οὗ ἔστι κατιδεῖν τὴν 

ἄκαιρον παρρησίαν τοῦ Σωτάδου. κακῶς μὲν εἰπόντος 

“υσίμαχον τὸν βασιλέα ἐν ᾿4λεξανδρείᾳ, Πτολεμαῖον 
δὲ τὸν Φιλάδελφον παρὰ “υσιμάχῳ., καὶ ἄλλους τῶν 

βασιλέων ἐν ἄλλαις τῶν πόλεων" διόπερ τῆς δεούσης 

ἔτυχε τιμωρίας. ἐχπλεύσαντα γὰρ αὐτὸν τῆς ᾿4λεξαν-θ31 

δρείας, ὥς φησιν Ἡγήσανδρος ἐν τοῖς Ὑπομνήμασιν 

(ΠΟ ῚΥ͂ 415), καὶ δοχοῦντα διαπεφευγέναι τὸν κίνδυνον 

- εἰρήκει γὰρ εἰς τὸν βασιλέα Πτολεμαῖον πολλὰ δεινά, 

ἀτὰρ καὶ τόδε. ὅτε τὴν ἀδελφὴν ᾿Δρσινόην ἐγεγαμήκει" 

εἰς οὐχ ὁσίην τρυμαλιὴν τὸ κέντρον ὥϑει --- 

Πάτροκλος οὖν ὁ τοῦ Πτολεμαίου στρατηγὸς ἐν Καύνῳ 

τῇ νήσῳ λαβὼν αὐτὸν καὶ εἰς μολυβῆν κεραμίδα ἐμβα- 

λὼν καὶ ἀναγαγὼν εἰς τὸ πέλαγος κατεπόντωσε. τοι- 
αύτη δ᾽ ἐστὶν αὐτοῦ ἡ ποίησις᾽ Θεοδώρου τοῦ αὐλητοῦ 

Φιλῖνος ἦν πατήρ. εἰς ὃν ταῦτ᾽ ἔγραψεν" Ῥ 
ὃ δ᾽ ἀποστεγάσας τὸ τρῆμα τῆς ὄπισϑε λαύρης. 

διὰ δενδροφόρου φάραγγος ἐξέωσε βροντὴν 

ἠλέματον., δκοίην ἀροτὴρ γέρων χαλᾷ βοῦς. 
14. σεμνότερος δὲ τῶν τοιούτων ἐστὶ ποιητῶν ὁ ἴλα- 

ρωῳδὸς χαλούμενος. οὐδὲ γὰρ σχινίζεται᾽ χρῆται δ᾽ 
ἐσθῆτι λευκῇ ἀνδρείᾳ καὶ στεφανοῦται χρυσοῦν στέ- 
φάνον, καὶ τὸ μὲν παλαιὸν ὑποδήμασιν ἐχρῆτο, ὥς 

φήσιν ὃ ᾿Δριστοκλῆς ([ἨΟῸ ΤΥ 381), νῦν δὲ κρηπῖσιν. 
ψάλλει δ᾽ αὐτῷ ἄρρην ἢ ϑήλεια, ὡς καὶ τῷ αὐλῳδῷ. 

9. ἴοτύ. δοκοῦντα (ἤδη) 10 τεοούίυ5 πολλὰ {μὲν καὶ ἄλλαν 
ευνὰ 11 ὅτι Α: σοτγ. Ἐ 138 Οδαπαβ ἴπϑυϊ]ω πᾺ}18; Ῥαΐτο- 

οἴστα στρατηγὸν ἐπὶ τῶν νήσων οὕτα πδγὶραβ Οδυηὶ ΟΟΠβὑ 1558 
. Ἡ Πάτα; ᾿πᾶθ ἑυγθαύστα 8.0 δορί ζοταδίουθ 14 μολυβδίνην 

αϑῦ 1ὅ ἀπαγαγὼν ξὶ 171 φιληνος Α: οοτγ. Εἰ 22 οὐδὲν 
γὰρ ΒΞ 26 ἢ ἄρρην ἢ Ἐ 

ΑΥΗΕΝΑΈτ5 [Π7| 24 
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δίδοται δὲ ὁ στέφανος τῷ ἱλαρωδῷ καὶ τῷ αὐλῳδῷ, 
ο οὐ τῷ ψάλτῃ οὐδὲ τῷ αὐλητῇ. ὁ δὲ μαγῳδὸς καλού- 

μένος τύμπανα ἔχει καὶ κύμβαλα καὶ πάντα τὰ περὶ 

αὐτὸν ἐνδύματα γυναικεῖα" σχινίξζεται ὃξ καὶ πάντα 

ποιεῖ τὰ ἔξω κόσμου, ὑποχρινόμενος ποτὲ μὲν γυναῖχας 
[καὶ] μοιχοὺς καὶ μαστροπούς, ποτὲ δὲ ἄνδρα μεϑύοντα 
καὶ ἐπὶ κῶμον παραγινόμενον πρὸς τὴν ἐρωμένην. 
φησὶ δὲ ὃ ᾿“ριστόξενος (ΗΘ ΠΠ 285) τὴν μὲν ἵλαρῳ- 

δίων σεμνὴν οὖσαν παρὰ τὴν τραγῳδίαν εἶναι, τὴν δὲ 
ἃ μαγῳδίαν παρὰ τὴν κωμῳδίαν. πολλάκις δὲ οἵ μαγῳ- 

δοὶ καὶ κωμικὰς ὑποϑέσεις λαβόντες ὑπεκρίϑησαν κατὰ 

τὴν ἰδίαν ἀγωγὴν καὶ διάϑεσιν. ἔσχεν δὲ τοὔνομα ἡ 

μαγῳδία ἀπὸ τοῦ οἷονεὶ μαγικὰ προφέρεσϑαι καὶ φαρ- 

μάκων ἐμφανίξειν δυνάμεις. 

1ὅ. παρὰ δὲ “ακεδαιμονίοις κωμικῆς παιδιᾶς ἦν 

τις τρόπος παλαιός, ὥς φησι Σωσίβιος (ΒΘ 1 637), 

οὐκ ἄγαν σπουδαῖος. ἅτε δὴ χἀν τούτοις τὸ λιτὸν τῆς 

Σπάρτης μεταδιωχούσης. ἐμιμεῖτο γάρ τις ἐν εὐτελεῖ 

τῇ λέξει κλέπτοντάς τινας ὀπώραν ἢ ξενικὸν ἰατρὸν 
α τοιαυτὶ λέγοντα, ὡς ἴάλεξις ἐν Μανδραγοριζομένῃ διὰ 

τούτων παρίστησιν (1 8348 Κ)᾽ 

ἐὰν ἐπιχώριος 

ἰατρὸς εἴπῃ ἱτρυβλίον τούτῳ δότε 

πτισάνης ἕωϑεν᾽, καταφρονοῦμεν εὐϑέως" 

ἂν δὲ πτισάναν καὶ τρυβλίον, ϑαυμάξομεν. 

ὅ καὶ πάλιν ἐὰν μὲν τευτλίον, παρείδομεν" 
ἐὰν δὲ σεῦτλον, ἀσμένως ἠκούσαμεν. 
ὡς οὐ τὸ δσεῦτλον ταὐτὸν ὃν τῷ τευτλίῳ. 

4 δὲ ΜΊ]ΔΙα: τε Καὶ ὅ.6 γυναῖκα καὶ ἃ γυναῖκας κα 
ΕΣ: οοὐγ. Κ 7 παραγενόμενον ΑΕ): οοἵΥ. ΝΘ [1] τραγικὰ 
ὙΠ] αῖα φῦ πτισάνας Ἐὶ τϑοΐθ, ΟΡΊΠΟΥ τρουβλίον δι 
26 σευτλίον οὐ 21 τευτλίον ΑἸ: οογ. Νοίη 
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ἐχαλοῦντο δ᾽ οἱ μετιόντες τὴν τοιαύτην παιδιὰν παρὰ 
τοῖς Μάκωσι δικηλισταί. ὡς ἄν τις δκευοποιοὺς εἴπῃ 

καὶ μιμητάς. τοῦ δὲ εἴδους τῶν δικηλιστῶν πολλαὶ ἢ 

κατὰ τόπους εἰσὶ προσηγορίαι. Σικυώνιοι μὲν γὰρ 

φαλλοφόρους αὐτοὺς καλοῦσιν, ἄλλοι δ᾽ αὐτοκαβδάλους. 

οὗ δὲ φλύακας. ὡς ᾿ἸΙταλοί. σοφιστὰς δὲ οἱ πολλοί" 

Θηβαῖοι δὲ καὶ τὰ πολλὰ ἰδίως ὀνομάξειν εἰωϑότες 

ἐθελοντάς. ὅτι δὲ καινουργοῦσιν κατὰ τὰς φωνὰς οἵ 
Θηβαῖοι Στράττις ἐπιδείκνυσιν ἐν Φοινίσσαις διὰ 
τούτων (1 19ῦὅ Κ᾿ 

ξυνίετ᾽ οὐδέν, πᾶσα Θηβαίων πόλις. 
οὐδέν ποτ᾽ ἀλλ᾽ ἢ πρῶτα μὲν τὴν σηπίαν 622 
ὀπιτϑοτίλαν, ὡς λέγουσ᾽. ὀνομάξετε" 

τὸν ἀλεκτρυόνα δ᾽ ὀρτάλιχον., τὸν ἰατρὸν δὲ 
σάχταν. βέφυραν [δὲ] τὴν γέφυραν. τῦχκα δὲ 

τὰ σῦκα. κωτιλάδας δὲ τὰς χελιδόνας. 

τὴν ἔνϑεσιν δ᾽ ἄκολον, τὸ γελᾶν δὲ χριδδέμεν, 
νεασπάτωτον δ᾽. ἤν τι νεοκάττυτον ἧ. 

10. Σῆμος δ᾽ ὃ 4ήλιος ἐν τῷ περὶ Παιόνων ([Ἠ6 1Υ 
496) “οἵ αὐτοκάβδαλοι, φησί, καλούμενοι ἐστεφανωμένοι Ὁ 

κιττῷ σχέδην ἐπέραινον δήσεις. ὕστερον δὲ ἴαμβοι ὠνο- 
μάσϑησαν αὐτοί τε καὶ τὰ ποιήματα αὐτῶν. οἱ δὲ ἰϑύ- 

φάλλοι, φησί, καλούμενοι προσωπεῖα μεϑυόντων ἔχουσιν 

καὶ ἐστεφάνωνται, χειρῖδας ἀνθινὰς ἔχοντες" χιτῶσι δὲ 

φΘι 

2 δευκηλισταί Ἐὶ 1 [οτὺ. κἄλλα πολλὰ 8 ἐθελονταί 
ποῖ ἔἕαϊὺ ΤΠΘΌΔΠΟΥΤΩ τοχ ργορτίδ. ἔοτύ. (..... τουτέστιν» ἐϑε- 
λοντάς 12 ἀλλ᾽ ἢ Κ: ἄλλο’ οἵ Α (οἱ οτηῖθϑι5. απ ϑηΐθοθ- 
ἀυπῦ Ε) 14 ὀρτάλιχα, τὸν ἰατρὸν δὲ δὴ Μοίπ, ὀρταλιδέα, τὸν 
ἰατρὸν αὖ ΤιοΌΘΟΚ, «αἰθαθ οοπίαποῦϊϑ ρυδθϑῦαὺ ὀρτάλιχα, τὸν δ᾽ 
ἰατρὸν αὖ 15 βλεφύραν δὲ ΔἘΠ: οοΥΥ. Μοῖπ 17 δ᾽ ἐκ κριδ- 
δαιώμεν Α: ὁοοὐτ, γα]ος 21 ἐπέρραινον Α: οοτῖ. Β 28 προσ- 
ὠπεῖον Α ἘΠ: οοΥΓ. 6 δῖ, 5, Σῆμος οὐ φαλλοφόροι 24 ροϑῦ 
ἑστεφάνωνται ἔοτί. κιττῷ 5'τα. 500] πτα 

54." 
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χρῶνται μεσολεύκοις καὶ περιέξωνται ταραντῖνον κα- 

λύπτον αὐτοὺς μέχρι τῶν σφυρῶν. σιγῇ δὲ διὰ τοῦ 

πυλῶνος εἰσελϑόντες, ὅταν κατὰ μέδην τὴν ὀρχήστραν 

γένωνται, ἐπιστρέφουσιν εἰς τὸ ϑέατρον λέγοντες 

(ο. Ρορ. 7 Β)" 

ἀνάγετ᾽, εὐρυχωρίαν ποι- 

εἴτε τῷ ϑεῶ" ἐϑέλει γὰρ 
[ὁ ϑεὸς] ὀρϑὸς ἐσφυδωμένος 

διὰ μέσου βαδίξειν. 

οἵ δὲ φαλλοφόροι. φησίν. προσωπεῖον μὲν οὐ λαμβά- 

γουδσιν. προσχόπιον δ᾽ ἐξ ἑρπύλλου περιτιϑέμενοι καὶ 
παιδέρωτος ἐπάνω τούτου ἐπιτίϑενται στέφανον [τε] 

δασὺν ἴων καὶ κιττοῦ: καυνάκας τε περιβεβλημένοι 

παρέρχονται οἱ μὲν ἐκ παρόδου. οἱ δὲ κατὰ μέσας τὰς 

ϑύρας, βαίνοντες ἐν δυϑμῷ καὶ λέγοντες (ο.Ῥον. 8 Β)" 

σοί, Βάκχε, τάνδε μοῦσαν ἀγλαίξομεν, 

ἁπλοῦν δυϑμὸν χέοντες αἰόλῳ μέλει. 
καινάν. ἀπαρϑένευτον, οὔ τι ταῖς πάρος 

κεχρημέναν ὠδαῖσιν, ἀλλ᾽ ἀκήρατον 

δ κατάρχομεν τὸν ὕμνον. 

εἶτα προστρέχοντες ἐτώϑαξον οὺς [ἂν] προέλοιντο, στό- 

δὴν δὲ ἔπραττον' ὁ δὲ φαλλοφόρος ἰϑὺ βαδίξων κατα- 

πασϑεὶς αἰϑάλῳ.᾽ ; 

11. ἐπεὶ δ᾽ ἐνταῦϑα τοῦ λόγου ἐσμέν. οὐκ ἄξιον 

θ86α γοϑυβθ ὕω αἰγιδιὺ 1] ατα 8 ὁ ϑεὸς ἀ6]. ὙΥ1δπι 
ἐσφυρωμένος Α: οοὐ7. ΜοΙῃ 11 προσχόύπιον Καὶ: προπόλιον 
ΛΙ, οὗ Ῥοβίαοῃϊαβ βαάρτω ΠΥ γν. 1716 Ὁ οὐ ϑαϊά. 5. ΣὭμος (ἔσκε- 
σον τὰς ὄψεις) 12 παιδέρωτας Α ἘΣ: οοΥν. δυϊα τε 46]. 
Μοὶῃ 18 αυνάχκας Δ: ΟΟΥ. (δ5 14 ἔοντί. κατὰ τὰς μέσας 
ἁγύρας 18 καὶ μὰν Α : οοΥγ. Ηδτηηβύθυ] 19 κεχρημεηαν Α: 
ΘΟ, ΡΟ ἀΖ2[21 προτρέχοντες ', ἔογί. τϑοῦβ ἂν α6]. Κὶ, π]81 
Ῥτγαθβίαῦ οὺς δὴ 22. 28 πδθο τη] καταπλησϑεὶς Α: 
οοΥν, Καὶ 
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Ἱγοῦμαι παραλιπεῖν τὰ περὶ ᾿Δμοιβέως τοῦ καϑ' ἡμᾶς 

αϑαρωδοῦ, “ἀνδρὸς τεχνίτου κατὰ νόμους τοὺς μου- 

ικούς. οὗτός ποτε βράδιον ἥκων ἐπὶ τὸ συμπόσιον 

Ἱμῶν ὡς ἔμαϑεν παρά τινος τῶν οἰκετῶν ἀποδειπνή- 

αντας, ἐβουλεύετο τί χρὴ ποιεῖν. ξως παρελϑὼν ὃ 
ῇ 9' - {, ΄ 2 9; ’ 6 

Σόφων αὐτῷ μάγειρος (γεγωνότερον δ᾽ ἐφϑέγγετο ὡς 

τάώντας ἀκούειν) τὰ ἐξ “4ὔγης εἶπεν Εὐβούλου (1 1τ0 Κ)" 

τί, ὦ πόνηρ᾽, ἕστηκας ἐν πύλαις ἔτι. 

ἀλλ᾽ οὐ βαδίζεις; τοῖσδε γενναίως πάλαι 

διεσπάραχται ϑερμὰ χηνίσκων μέλη. 

διερράχισται σεμνὰ δελφάκων κρέα, 

κατηλόηται γαστρὸς οὗν μέσῳ κύκλος. 

χατῃσίμωται πάντα τἀκροκώλια, 
, Ἅ' 9 »"Ὃ΄᾿ ΄ 

νενωγάλισται σεμνὸς ἁλλᾶντος τόμος. 

παρεντέτρωκται τευϑὶς ἐξωπτημένη. 
3 9 » πε , 

παρεκλέλαπται σταμνί᾽ ἐννέ᾽ ἢ δέκα. 

10 ὥστ᾽ εἴ τι βούλει τῶν λελειμένων φαγεῖν, 

ἔπειγ᾽ ἔπειγε, μή ποϑ’ ὡς λύκος χανὼν 

καὶ τῶνδ᾽ ἁμαρτὼν ὕστερον συχνῶ δραχμῆς. -- 

πάντ᾽ ἐστὶν ἡμῖν --- 
᾿ Α Ἐν δ 9 7 τ 2 »-Ὁ΄᾽ ,ὕ 

κατὰ τὸν ἥδιστον ᾿“ντιφάνην, ὃς ἐν τῷ Φιλοϑηβαίῳ 

Π 106 Κ) φησίν -- : 

σι 

ἥ τὲ γὰρ συνώνυμος 

τῆς ἔνδον οὔσης ἔγχελυς Βοιωτία 

τμηϑεῖσα κοίλοις ἐν βυϑοῖσι κακκάβης 6 

2. 8 τοὺς μουσικῆς Α: οοὐγ. Καὶ (τῆς μουσικῆς Ν5), ὑυἱταθύγατη 
δρυιουῦ ῬΟΥΒ Θ ὅορῇο ποιηθῇ ῬεῚ ἸοοῦΠ 6 Θοτηοθαϊδ ἴῃ αἰ- 
ῬΠΟΞΟΡὨϊδύαγατη οοσαπατῃ ὑγϑηβίδύματη, οἵ. ΓΧ 4086 οὐ ΧΙΝ 6026 
12 χατηλόισται ἃ: οοττ. Εἰ), κατηλόκισται Μεοίη, οἵ. Η65.5.ν οὖν 
Κι ἐν ΑῈ 14 ἐνωγάλισται Α Ἐ): οοττ. Μοῖπ 16 παρεκκέκαπται 
Α: οοΥγ. Καὶ σταμνί᾽ ὙἈ]ο].: στερανι αὶ 17 ὥστε (ὥστ᾽ Ἐ) ἐπεὶ 
βούλει Α Ἐ!: οοττ. ὕα1.0Κ 18 ἔπειγ᾽ ἐπέγ᾽ μη (510) ποτε Α : ΘΟ. Εἰ 
19 οχίγϑιηδ οοττυρίδ, δράμῃς Μπ8 2ὅ μιχϑεῖσα ΤΥ 1096 
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χλιαίνετ᾽. αἴρεϑ', ἕψεται. παφλάξεται. 

ὅ προσκάεϑ᾽ " ὥστε μηδ᾽ ἂν εἰ χαλκοῦς ἔχων 

μυχτῆρας εἰσέλϑοι τιᾳ. ἐξελϑεῖν πάλιν 
εἰκῇ" τοσαύτην ἐξακοντίζει πνοήν. 

Β. λέγεις μάγειρον ζῶντα. Α͂. πλησίον δέ γε 

ταύτης ἄσιτος ἡμέραν καὶ νύχϑ'᾽ ὅλην 

10 Ἀεστρεὺς λοπισϑείς. . .. πασϑείς, στραφείς. 

χρωσϑείς, ὁμοῦ τι πρὸς τέλος δρόμου περῶν, 

σίξει κεκραγώς. παῖς δ᾽ ἐφέστηκε ῥανῶν 

ὔξει. Δίβυς τε καυλὸς ἐξηρασμένος 
ἀκτῖσι ϑείαις σιλφίου παραστατεῖ. 

15 Β. εἶτ᾽ οὐκ ἐπῳδούς φασιν ἰσχύειν τινές" 
ἐγὼ γὰρ ἤδη τρεῖς ὁρῶ μασωμένους. 

σοῦ ταῦτα συστρέφοντος. 4. ἥ τε σύννομον 

τῆς κυφονώτου σῶμ᾽ «ἔχουσα σηπίας. 
ΤΟΣΞΕ Ν 2 

ξιφηφόροισι χερσὶν ἐξωπλισμένη 

20 τευϑίς, μεταλλάξασα λευκαυγῆ φύσιν 

σαρκὸς πυρωτοῖς ἀνθράκων ῥιπίσμασιν, 

ξανϑαῖσιν αὔραις σῶμα πᾶν ἀγάλλεται. 

δείπνου προφήτην λιμὸν ἐκκαλουμένη. 
[ν4 2 ᾿ 
ὥστε γ΄ εἴσιϑι" 

0 μὴ μέλλε, χώρει. δεῖ γὰρ ἠριστηκότας 

πάσχειν. ἐάν τι καὶ παϑεῖν ἡμᾶς δέῃ. ᾿ 

καὶ ὃς πάνυ ἐμμελέστατα ἀπαντήσας αὐτῷ ἀντεφώνησε 

τὰ ἐκ τοῦ Κλεάρχου Κιϑαρῳδοῦ τάδε (1 409 ΚΕ)" 

1 ἕξεται Δ: οοΥγ, Ρ. 1094 Ὡ χαλκεὺς ΑΕ ΕἸ: οοΥΥ. β0ῃ τ 
5. οογγαρύαβ, γϑ]αὖῦ λέγεις ὄνειρ᾽, οὐ ζῶντα (γ6] οὐκ ὄντα) 1 λε- 
πισϑεὶς ἈΠ: ΘΟΥΡ. ΠΘΒΟΙΟ αα]8 πασϑεὶς ΒΕ! : σπασϑεὶς Δ, {ἁλοὶν 
πασϑείς, ἐκστραφείς οὔ 8 τέλος Εἰ (αὖ οοπΙθοοταῦ Μεῖη): τέλος 
μέρος Δ 9 σίζει Ε: ἥξει α΄ 10 ἐξηραμμένος ῈῈ 11 παραστρατεῖ 
Α:οοῦν. ἢ 12 τινάς ΕΒ 14 σύννομος Α Εἰ: οοτγ. Ηοτν 18 χκοῦ- 
φονώτου ΔῈ: οοὐγ. ΤοαΡ σηπία Α: οοΥγ. Εἴ 18 ῥαπίσμασιν 
Ατοοῦν, ΔΌΥΘΒΟη. 24 ὃς 1. 6. ΑἸηοθῦθυΒ ἀνεφώνησε Α: οοΥὙ. Καὶ 

β 

π'τ, --- 
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γόγγρων τε λευκῶν πᾶσι τοῖς κολλώδεσι 

βοόχϑιξε. τούτοις γὰρ τρέφεται τὸ πνεῦμα καὶ 
τὸ φωνάριον ἡμῶν περίδαργον γίνεται. 

χρότου δ᾽ ἐπὶ τούτοις γενομένου καὶ πάντων ὁμοϑυ- 
μαδὸν αὐτὸν καλεσάντων εἰσελϑὼν καὶ πιὼν ἀναλα- 

βών τε τὴν κιϑάραν εἰς τοσοῦτον ἡμᾶς ἧσεν ὡς πάντας 
ϑαυμάξειν τήν τε κιϑάρισιν μετὰ τῆς τέχνης ταχίστην 

οὖσαν καὶ τῆς φωνῆς τὴν ἐμμέλειαν. ἐμοὶ μὲν γὰρ 

οὐδὲν ἐλάττων εἶναι νομίξεται τοῦ παλαιοῦ ᾿Ζ“μοιβέως, 
ὅν φησιν ᾿ριστέας ἐν τῷ περὶ Κιϑαρῳδῶν ἐν ᾿ἀϑήναις 

χατοιχοῦντα καὶ πλησίον τοῦ ϑεάτρου οἰκοῦντα, εἰ ἐξέλ- 

ὅοιν ἀσόμενος, τάλαντον ᾿4ττικὸν τῆς ἡμέρας λαμβάνειν. 

18, περὶ δὲ μουσικῆς τῶν μὲν τάδε λεγόντων, 
ἄλλων δ᾽ ἄλλα γ᾽ ὁσημέραι, πάντων δ᾽ ἐπαινούντων 
τὴν παιδείαν ταύτην, Μασούριος ὃ πάντα ἄριστος 

χαὶ σοφὸς (καὶ γὰρ νόμων ἐξηγητὴς οὐδενὸς δεύτερος 

χαὶ περὶ μουσικὴν ἐνδιατρίβων αἰεί, ἅπτεται γὰρ καὶ 
τῶν ὀργάνων) ἔφη “ὃ μὲν κωμῳδιοποιὸς Εὔπολις. 
ἄνδρες φίλοι, φησί (1 841 Κ)᾽ 

χὴ μουσικὴ πρᾶγμ᾽ ἐστὶ βαϑὺ [τι] καὶ καμπύλον, 
αἰεί τε χαινὸν ἐξευρίδσκει τι τοῖς ἐπινοεῖν δυναμένοις. 
διόπερ καὶ ᾿Ζναξίλας ἐν Ὑακίνϑῳ φησίν (1 512 Κ)᾽ 

ἡ μουσικὴ δ᾽ ὥσπερ Ζιβύη. πρὸς τῶν ϑεῶν, 

αἰεί τι καινὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν ϑηρίον 

τίχτει. 

1 γόγγρωι τε λευκῶν Α: οοΥΥ. Βτηρουῖαβ, ἰἀθηηααθ ἀθί ΠΟΘ Ρ 8 
Ἀρέασι ῬΥῸ πᾶσι 8 περίσαρκον ὅσοι, ἴοτὺ. περίτρανον 
1 ἴοτῦ. μετὰ πάσης τέχνης 49. ἴοτῦ. ἐλάττων νενόμισται, οοτίθ 
εἶναι το] 6 πα στη 14 δέ γ᾽ ἄλλα Οδ8, γ᾽ ἴοτῦ. ἀθ᾽θπάσμ 
1ὅ παιδιὰν Α: οοΥῇ. 8 16--18 Πᾶθο οοπύτθοία 17 διατρέ- 
βωὼν δου, πἰβὶ ργδθϑίαὺ καὶ {τοῖς περὶ μουσικὴν ἐνδιατρίβων 
18 Εὔβουλος Ἐ (ποη Εθύ. 1422, 63) 20 χὴ Κ: καὶ ἃ ἡ αὶ 
τι (61, αὐτοῦ 424,2 τίχτει θηρίον Α Ἐ;: οοΥτή. ΜοΥΘ1]05 
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μέγας γάρ, ὦ μακάριοι. κατὰ τὸν Θεοφίλου Κιϑα- 
ρῳδόν (1 414 Κ᾿), 

θησαυρός ἐστιν χαὶ βέβαιος [ἡ] μουσικὴ 

᾿ ἅπασι τοῖς μαϑοῦσι παιδευϑεῖσί τε. 

καὶ γὰρ τὰ ἤϑη παιδεύει καὶ τοὺς ϑυμοειδεῖς καὶ τὰς 5 

γνώμας διαφόρους καταπραύνει. Κλεινίας γοῦν ὁ Πυ- 

καὶ τῷ βίῳ καὶ τοῖς ἤϑεσιν διαφέρων, εἴ ποτε συνέ- 

βαινεν χαλεπαίνειν αὐτὸν δι᾿ ὀργήν, ἀναλαμβάνων τὴν 

λύραν ἐκιϑάριξεν. πρὸς δὲ τοὺς ἐπιζητοῦντας τὴν᾿ 

αἰτίαν ἔλεγεν 'πραύνομαι᾽. καὶ ὁ Ὁμηρικὸς δὲ ᾽4χιλ- 

λεὺς τῇ κιϑάρᾳ κατεπραύνετο (1 186). ἣν αὐτῷ ἐκ τῶν 
᾿Ηετίωνος λαφύρων μόνην Ὅμηρος χαρίζεται, καταστέλ- 

λειν τὸ πυρῶδες αὐτοῦ δυναμένην. μόνος γοῦν ἕν 

Ἰλιάδι ταύτῃ χρῆται τῇ μουσικῇ. ὅτι δὲ καὶ νόσους 

ἰᾶται μουσικὴ Θεόφραστος ἱστόρησεν ἐν τῷ περὶ 

᾿Ἐνϑουσιασμοῦ (ἔν. 81 ὴ), ἰσχιακοὺς φάσκων ἀνόσους 

διατελεῖν, εἰ καταυλήσοι τις τοῦ τόπου τῇ Φρυγιστὶ 

ἁρμονίᾳ. ταύτην δὲ τὴν ἁρμονίαν Φρύγες πρῶτοι εὗρον 

καὶ μετεχειρίσαντο. διὸ χαὶ τοὺς παρὰ τοῖς Ἕλλησιν 

αὐλητὰς Φρυγίους καὶ δουλοπρεπεῖς τὰς προσηγορίας 

ἔχειν" οἷός ἐστιν ὃ παρὰ ᾿Δλκμᾶνι (ἕν. 119 ΒΏ Σάμβαε᾽ 

καὶ ἄδων καὶ Τῆλος, παρὰ δὲ Ἱππώνακτι ((. 97) Κίων! 
καὶ Κώδαλος καὶ Βάβυς, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν᾽ 
αἰεὶ πρὸς τὸ χεῖρον αὐλούντων “κάκιον [ἢ] Βάβυς αὐλεῖν 
ς 
ὁ δ᾽ ᾿ΦΔριστόξενος ([Ἠ6 ΤΙ 287) τὴν εὕρεσιν αὐτῆς 

1 ΤᾺΘΟΡΒΙα5 βουϊρβογαῦ μέγας δ᾽, ὦ μακάριοι 8 ἡ 66]. 
ΜΙ 6.7 πυϑαγόριος Α: οοὐγ. 8 διαφορῶν Ἀ Εἰ: ΘΟΥΥ, 
(δ5 (σπουδαῖος τὸν τρόπον ΔΕ], ν. ἢ. 14,28) 18 μόνην: πρώ" 
τὴν Δ68]. 1. 5, θβαμιϑῃ ἔαϊῦ ἕοντὺ. ἡρημένην 16 οὗ, ΑΡο]]οη. μ1βύ.. 
Τα Ϊγ, 49 28 Τύλος Βρκ ΦὉ κάκιον 645: καὶ κέων ἈΕῚ 
ἢ) 46]. Κ, γραΐοὺ 1αἰθυρο]αύϊο8. ΟΥ̓ΡῸ 
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Ὑάγνιδι τῷ Φρυγὶ ἀνατίϑησιν. 19. Ἡρακλείδης δ᾽ 

ὁ Ποντικὸς ἐν τρίτῳ περὶ Μουσικῆς οὐδ᾽ ἁρμονίαν 

φησὶ δεῖν καλεῖσθαι τὴν Φρύγιον, καϑάπερ οὐδὲ τὴν 
“ύδιον. ἁρμονίας γὰρ εἶναι τρεῖς" τρία γὰρ καὶ γε- 

νέσϑαι Ἑλλήνων γένη, Δωριεῖς, Αἰολεῖς, Ἴωνας. οὐ 

μικρᾶς οὖν οὔσης διαφορᾶς ἐν τοῖς τούτων ἤϑεσιν, 

“Δακεδαιμόνιοι μὲν μάλιστα τῶν ἄλλων Ζ]ωριέων τὰ 

πάτρια διαφυλάττουσιν, Θεσσαλοὶ δὲ (οὗτοι γάρ εἰσιν 
(οἵ τὴν ἀρχὴν τοῦ γένους Αἰολεῦσιν μεταδόντες) πα- 

ραπλήσιον αἰεὶ ποιοῦνται τοῦ βίου τὴν ἀγωγήν" Ἰώνων 

δὲ τὸ πολὺ πλῆϑος ἠλλοίωται διὰ τὸ συμπεριφέρεσϑαι 

τοῖς αἰεὶ δυναστεύουσιν αὐτοῖς τῶν βαρβάρων. τὴν 

οὖν ἀγωγὴν τῆς μελῳδίας ἣν οἵ Ζωριεῖς ἐποιοῦντο 
Ζώριον ἐκάλουν ἁρμονίαν" ἐκάλουν δὲ καὶ Αἰολίδα 

ἁρμονίαν ἣν Αἰολεῖς ἦδον" ἸΙαστὶ δὲ τὴν τρίτην ἔφα- 
ὅκον ἣν ἤκουον ἀδόντων τῶν Ἰώνων. ἡ μὲν οὖν 4ώ- 
θίος ἁρμονία τὸ ἀνδρῶδες ἐμφαίνει καὶ τὸ μεγαλοπρε- 
πὲς καὶ οὐ διακεχυμένον οὐδ᾽ ἱλαρόν, ἀλλὰ σκυϑρωπὸν 
καὶ σφοδρόν, οὔτε δὲ ποικίλον οὔτε πολύτροπον. τὸ 

ὃὲ τῶν Αἰολέων ἦϑος ἔχει τὸ γαῦρον καὶ ὀγκῶδες, 
ἔτι δὲ ὑπόχαυνον᾽ ὁμολογεῖ δὲ ταῦτα ταῖς ἵπποτρο- 

φίαις αὐτῶν καὶ ξενοδοχίαις" οὐ πανοῦργον δέ, ἀλλὰ 
ἐξηρμένον καὶ τεϑαρρηκός. διὸ καὶ οἰκεῖόν ἐστ᾽ αὐτοῖς 

᾿ἦ φιλοποσία καὶ τὰ ἐρωτικὰ καὶ πᾶσα ἡ περὶ τὴν 

δίαιταν ἄνεσις. διόπερ ἔχουσι τὸ τῆς ὑποδωρίου κα- 

λουμένης ἁρμονίας ἦϑος. αὕτη γάρ ἐστι. φησὶν ὃ 

Ἡρακλείδης, ἣν ἐχόλουν Αἰολίδα, ὡς καὶ ΜΠᾶσος ὃ 

. 9 οἵ δα. Κ 11 τὸ πολὺ πλῆϑος 1. 6. ογα!68 Ῥτϑϑίθυ Ν116- 
5105, Οὗ, Ῥ. 6280 28 ἐξηρημένον Α Ἐ: ὁοοΥΥ. 1600 28 διόπερ 
ἔχουσι Κι: διὸ περιέχουσι Δ Εὶ 
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Ἑρμιονεὺς ἐν τῷ εἰς τὴν (ἐν) Ἑρμιόνι Δήμητρα Ὕμνῳ, 
λέγων οὕτως (ἔν. 1 ΒΌ᾽ ' 

ΖΔάματρα μέλπω Κόραν τε Κλυμένοι᾽ ἄλοχον. 

τ μελιβόαν ὕμνον ἀνάγων. 

“«ἰολίδ᾽ ὅμα βαρύβρομον ἁρμονίαν. 
ταῦτα δ᾽ ἄδουσιν πάντες ὑποδώρια [τὰ μέλη]. ἐπεὶ οὖν. 
τὸ μέλος ἐστὶν ὑποθώριον [τὰ μέλη]. ΕΘΗ: “Αἰολίδα 

φησὶν εἶναι τὴν ἁρμονίαν ὃ Μᾶσος. καὶ Πρατίνας 
δέ πού φησι ((-. ὅ Β)" 

μήτε σύντονον δί- 

ὦκχὲ μήτε τὰν ἀνειμέ- 
ναν ᾿Ιαστὶ μοῦσαν. ἀλλὰ 

τὰν μέσαν νεῶν ἄρουραν 

ὅ αἰόλιξε τῷ μέλει. 

ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς σαφέστερόν φησιν" 

πρέπει τοι 

θ2ὅ πᾶσιν ἀοιδὰ λαβράκταις 
“«Αἰολὶς σρμΟντΘ; 

πρότερον μὲν οὖν, ὡς ἔφην, Αἰολίδα αὐτὴν ἐχάλουν, 

ὕστερον δ᾽ ὑποδώριον, ὥσπερ ἔνιοί φασιν, ἐν τοῖ 

αὐλοῖς τετάχϑαι νομίσαντες αὐτὴν ὑπὸ τὴν Ζώριο 

ἁρμονίαν. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ ὁρῶντας αὐτοὺς τὸν ὄγκον 

καὶ τὸ προσποίημα τῆς καλοκἀγαϑίας ἐν τοῖς τῆς ἄρμο 

νίας ἤϑεσιν Ζώριον μὲν αὐτὴν οὐ νομίζειν, προσεμ᾽ 
᾿ 

1 ἐν τῷ ς: ἐν τοῖς Α ἕομειονι Α, ἐν δᾶᾷ. ϑόμν, οἵ 
Χ 4δδ.ο 8 μξαπῶ Α: ΟΟΥΥ. Ρ. 488 456 γουβὰβ ἴα αἰτίης 
ὙΠ τα 4 μελίβοιαν Α: οοὐτ. Ἠδγύαῃρ; ἀναγνῶν ἈΑ: ΟΟΥΝ 
Οῶ5 ὅ ἀνὰ ΥΊϊαιι 6 ρ]οββᾶπι ἀ6]. ὦ Τ ἱποϊαβᾶ 46]. (88 
βουῦ. οὐΐατα εἶναι (ν. 8) ἀδἰθπάσθη. 10.566 νοῦβαβ 1ΐα αἰνίδιῦ 
12 ἰαστὶν (ἰαστὶ Ε) οὖσαν ΑἘ: ΘΟΥΤ. ΤοὺΡ 18 μέσσαν Α : ΟΟΥΤ. 
11 ἀοιδολαβράκταις ΒΡῈ 19 ἔφη ΔΑ: οοττ. Μυβ, γευῖρα 5απὶ 
1ρβῖπβ Ηρυϑοᾶδβ ταύτην Ἐὶ 
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φερῆ δέ πῶς ἐκείνῃ" διόπερ ὑποδώριον ἐκάλεσαν, ὡς 
τὸ προσεμφερὲς τῷ λευκῷ ὑπόλευχον καὶ τὸ μὴ γλυκὺ 
μὲν ἐγγὺς δὲ τούτου λέγομεν ὑπόγλυκυ: οὕτως καὶ 

ὑποδώριον τὸ μὴ πάνυ Ζώριον. 20. ἑξῆς ἐπισκεψώ- Ὁ 

μξϑα τὸ τῶν Μιλησίων ἦϑος, ὃ διαφαίνουσιν οἵ Ἴωνες, 

ἐπὶ ταῖς τῶν σωμάτων εὐεξίαις βρενϑυόμενοι καὶ ϑυ- 
μοῦ πλήρεις, δυσκατάλλακτοι., φιλόνεικοι, οὐδὲν φιλάν- 

ϑροῶπον οὐδ᾽ ἱλαρὸν ἐνδιδόντες. ἀστοργίαν {δὲ καὶ 

χληρότητα ἐν τοῖς ἤϑεσιν ἐμφανίζοντες. διόπερ οὐδὲ 

τὸ τῆς Ιαστὶ γένος ἁρμονίας οὔτ᾽ ἀνθηρὸν οὔτε ἴλα- 

οόν ἐστιν, ἀλλὰ αὐστηρὸν καὶ σκληρόν, ὄγκον δ᾽ ἔχον 

ὐχ ἀγεννῆ" διὸ καὶ τῇ τραγῳδίᾳ προσφιλὴς ἡ ἄρμο- 

νία. τὰ δὲ τῶν νῦν Ἰώνων ἤϑη τρυφερώτερα καὶ πολὺ 
αἀραλλάττον τὸ τῆς ἁρμονίας ἦϑος. φασὶ δὲ Πύϑερ- ο 
ον τὸν Τήιον ἐν τῷ γένει τῆς ἁρμονίας [αὐτοῦ] τούτῳ 

οὐῆσαι σκολιὰ μέλη, καὶ διὰ τὸ εἶναι τὸν ποιητὴν 

Ιωνικὸν ἸΙαστὶ χληϑῆναι τὴν ἁρμονίαν. οὗτός ἐστι 
Πύϑερμος οὗ μνημονεύει ᾿'ἀνάνιος ἢ Ἱππῶναξ ἐν τοῖς 

Ιάμβοις «..... καὶ» ἐν ἄλλῳ οὕτως (Ατδη. ἔν. ἃ Β)᾽" 

χρυσὸν λέγει Πύϑερμος ὡς οὐδὲν τἄλλα. 
ἰέγει δ᾽ οὕτως ὃ Πύϑερμος (800]. 1 Β᾿)᾽ 

οὐδὲν ἦν ἄρα τἄλλα πλὴν (ὃ) χρυσός. 
γὐχοῦν χαὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον πιϑανόν ἐστι τὸν 

Πύϑερμον ἐχεῖϑεν ὄντα ποιήσασϑαι τὴν ἀγωγὴν τῶν 

ιδλῶν ἁρμόττουσαν τοῖς ἤϑεσι τῶν ᾿Ιώνων. διόπερ ἃ 

"πολαμβάνω οὐχ ἁρμονίαν εἶναι τὴν Ἰαστί, τρόπον δέ 

ὅ γβοῦϊι5 τὸ τῶν ᾿Ιώνων ἦϑος, ὃ διαφαίνουσιν οἵ Μιλήσιοι 
1, φιλόνυκοι 8. δ δἀὰ, Καὶ 18 ἴονύ. ἤϑη {τεν 

4. οχρϑοίβθδτη παρηλλαγμένον 16 αὐτοῦ οτα. Ἐ, αὐτῷ ΒρῈ, 
ΘΘΌΙΤΟ τούτῳ πρῶτον ποιῆσαι 16 σκολιὰ 6685: σχαιὰ αὶ καὶ 
Ἰὰ Ἐ; διὰ Α 19 Βίαξυτη 5ἰρηϊξ, Κα 22 οὐϑὲν αὶ ὃ δᾶ, 
᾿υἱὰ, 1195 2684 γροῖρα υοιτυρίο, 5685 νἱἀθύμιν Πἷ0 8888: 
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τινα ϑαυμαστὸν σχήματος ἁρμονίας. καταφρονητέον 

οὖν τῶν τὰς μὲν κατ᾽ εἶδος διαφορὰς οὐ δυναμένων 
ϑεωρεῖν, ἐπαχολουϑούντων δὲ τῇ τῶν φϑόγγων ὀξύ- 

τητι καὶ βαρύτητι καὶ τιϑεμένων ὑπερμιξολύδιον ἅρμο- 

νίαν καὶ πάλιν ὑπὲρ ταύτης ἄλλην. οὐχ ὁρῶ γὰρ οὐδὲ 

τὴν ὑπερφρύγιον ἴδιον ἔχουσαν ἦϑος" καίτοι τινές 
φασιν ἄλλην ἐξευρηκέναι καινὴν ἁρμονίαν ὑποφρύγιον. 

8 δεῖ δὲ τὴν ἁρμονίαν εἶδος ἔχειν ἤϑους ἢ πάϑους, καϑ- 

ἅπερ ἣ Δοκριστί: ταύτῃ γὰρ ἔνιοι τῶν γενομένων 

χατὰ Σιμωνίδην καὶ Πίνδαρον ἐχρήσαντό ποτε. καὶ 

πάλιν κατεφρονήϑη. 21. τρεῖς οὖν αὗται, καϑάπερ ἐξ 
ἀρχῆς εἴπομεν εἶναι ἁρμονίας, ὅσα καὶ τὰ ἔϑνη. τὴ 
δὲ Φρυγιστὶ χαὶ τὴν “υδιστὶ παρὰ τῶν βαρβάρω 

οὔσας γνωσθῆναι τοῖς Ἕλλησιν ἀπὸ τῶν σὺν Πέλοπι 

κατελϑόντων εἰς τὴν Πελοπόννησον Φρυγῶν καὶ “υδῶν᾽ 

ἔ Τυδοὶ μὲν γὰρ αὐτῷ συνηκολούϑησαν διὰ τὸ τὴν Σί 

πυλον εἶναι τῆς Δυδίας᾽ Φρύγες δὲ οὐχ ὅτι ὁμοτέρ᾽ 
μονὲς τοῖς Δυδοῖς εἰσιν. ἀλλ᾽ ὅτι καὶ αὐτῶν ἦρχεν ὦ 
Τάνταλος. ἴδοις δ᾽ ἂν καὶ τῆς Πελοποννήσου παντὶ 

χοῦ, μάλιστα δὲ ἐν Δακεδαίμονι χώματα μεγάλα, 

καλοῦσι τάφους τῶν μετὰ Πέλοπος Φρυγῶν. μαϑεῖν 
᾿ οὖν τὰς ἁρμονίας ταύτας τοὺς Ἕλληνας παρὰ τούτωϊ 

διὸ χαὶ Τελέστης ὁ Σελινούντιός φησιν (ἔτ. ὅ Β᾽" 

626 πρῶτοι παρὰ χρατῆρας Ἑλλήνων ἐν αὐλοῖς 

συνοπαδοὶ Πέλοπος ΜΜατρὸς ὀρείας 

Φρύγιον ἄεισαν νόμον" 

φμολν ογοᾶο Ῥυίπογηνὶ Ἰναγηϊογίαην 6556 θαηὶ ας Ἰομῖοσα αἰοϊ 
δε ἡμᾶδ ἀογιυαΐνην ἡνῖγο χιοάσην πιοᾶο σχῆμα ἁρμονίας ἥ 

ὅ οὐδὲ ΒΕ: οὔτε Α 1 ἰουὺ. {τὴν» ὑποφρύγιον τοὶ Ῥοῦς 
ααοᾶ οοη1. ΝΥ Ί]αμι, ὑπὸ {τὴν ὑπερ )φρύγιον 11,19. οοπξα!, 
γϑούω οὐϑῦϊο οατὰ ΟὈ]Ια δ ἀθίηοθρ5. ραββῖτα ΟὈϊπϑῦ 28 τεῖ 
στὴς ἃ 
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τοῖς δ᾽ ὀξύφωνοι πηκτίδων ψαλμοὶ κρέκον 

“ύδιον ὕμνον. 

22, οὐ παραληπτέον δὲ τὴν μουσικήν. φησὶν Πο- 

ΒΗΘῚ 2384). ἐπὶ ἀπάτῃ καὶ γοητείᾳ παρεισῆχϑαι τοῖς 
νϑρώποις, οὐδὲ τοὺς παλαιοὺς Κρητῶν καὶ “ακεδαι- 

νίων αὐλὸν καὶ ῥδυϑμὸν εἰς τὸν πόλεμον ἀντὶ σάλ- 

γγος εἰχῇ νομιστέον εἰσαγαγεῖν, οὐδὲ τοὺς πρώτους 

ἀρχάδων εἰς τὴν ὅλην πολιτείαν τὴν μουσικὴν παρα- 

βεῖν, ὥστε μὴ μόνον [ἐν] παισὶν ἀλλὰ καὶ [ἐν] νεα- 
νίσκοις γενομένοις ἕως λ΄ ἐτῶν κατ᾽ ἀνάγκην σύντροφον 
οὐεῖν αὐτήν. τἄλλα τοῖς βίοις ὄντας αὐστηροτάτους. 

αρὰ γοῦν μόνοις ᾿Δρχάσιν οἵ παῖδες ἐκ νηπίων ἄδειν 
ἐϑέζονται κατὰ νόμον τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἕκα- 

νὰ, 

7τοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ ϑεοὺς 
ὑμνοῦσι. μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς Τιμοϑέου καὶ Φιλοξένου 
μους μανϑάνοντες χορεύουσι κατ᾽ ἐνιαυτὸν τοῖς Ζιο- 

"υσιαχοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις. οἱ μὲν [οὖν] παῖ- 

ες τοὺς παιδικοὺς ἀγῶνας, οἵ δὲ νεανίσκοι τοὺς τῶν 

δρῶν. καὶ παρ᾽ ὅλον δὲ τὸν βίον ἐν ταῖς συνουσίαις 

αἷς κοιναῖς οὐχ ζοὕτω ποιοῦνται τὰς ἀγωγὰς» διὰ τῶν 

πεισάχτων ἀκροαμάτων ὡς δι᾽ αὑτῶν, ἀνὰ μέρος ἄδειν 
λλήλοις προστάττοντες. καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαϑημά- 

ὧν ἀρνηϑῆναί τι μὴ εἰδέναι οὐδενὶ αὐτῶν αἰσχρόν 

1 τοὶ δ᾽ Μυϑ ὀξυφώνοις Α: οοτγΥ. ὙΥΊΔΤα 8 οὐ 
ἃρ ἡγητέον τὴν Ῥοϊ, οὐχ ἡγητέον δὲ 50τ᾽ρβῖ5586 ν᾽ ἀϑίαγ Αὐπθ- 
ΘΒ [10 ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε ῬΡΟΪ παισὶν ΡΟΙΪ: ἐμπεσεῖν Α 
ν ΟἿη, ΡῸ]Ϊ 11 ξως ΡΟ]: ὡὦ αὶ 12 τῷ βίῳ Βὀ 18 ἀρχά- 
ων Α (παρ᾽ οἷς μόνοις Ἐ) 18 οὖν οτη. ΡοΪ 21 οὐ 
ιὰ τῶν Α: ΞΡ]. Καὶ δα ῬΟΙΥΌΙ Θχθιηρί στα 22 δι᾽ αὑτῶν 
οἷ: διὰ τῶν 24 οὐδὲν αὐτὸν Δ: οοττ. Καὶ, οὐδὲν αἰσχρὸν 
οὔνται Ῥοὶ 

λύβιος ὁ Μεγαλοπολίτης (ΤΥ 20), “ὥὡς Ἔφορος ἱστορεῖ 

Ω 
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ἐστιν. τὸ δὲ ἄδειν ἀποτρίβεσϑαι αἰσχρὸν παρ᾽ αὐτοῖς, 
γνομίξεται. καὶ μὴν ἐμβατήρια μετ᾽ αὐλοῦ καὶ τάξεως, 
ἀσκοῦντες, ἔτι δὲ ὀρχήσεις ἐχπονοῦντες μετὰ κοινῆς, 

ἐπιστροφῆς καὶ δαπάνης κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν τοῖς ϑεάτροιο 

ἐπιδείκνυνται. ταῦτ᾽ οὖν αὐτοὺς εἴϑισαν οἵ παλαιοὶ, 

᾿οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ ϑεωροῦντες τὴν 
ἑχάστου κατὰ τὸν βίον σκληρότητα καὶ τὴν τῶν ἠϑῶν᾽ 

αὐστηρίαν. ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν τοῦ περι- 

ἔχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν χατὰ «τὸν 

πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν, οἷς καὶ συνεξο- 

μοιοῦσϑαι πεφύκαμεν πάντες ἄνθρωποι" διὸ καὶ κατὰ 

τὰς ἐθϑνικὰς διαστάσεις πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρομεν, 

ἤϑεσι καὶ μορφαῖς χαὶ χρώμασιν. πρὸς δὲ τούτοιρ, 

συνόδους κοινὰς καὶ ϑυσίας ἀνδράσι καὶ γυναιξὶ κατεί" 

ϑισαν, ἔτι δὲ χοροὺς παρϑένων ὁμοῦ καὶ παίδων, σπεύ 
δοντες τὸ τῆς φύσεως ἀτέραμνον διὰ τῆς τῶν ἐϑισμῶν 

κατασκευῆς ἐξημεροῦν καὶ πραύνειν. ὧν Κυν θα 

ὀλιγωρήσαντες εἰς τέλος, καίτοι σκληρότατον παρὰ πολ 

τῆς ᾿ἀρχαδίας ὁμοῦ τῷ τόπῳ καὶ τὸν ἀέρα ἔχοντεφ, 

πρὸς [μὲν] αὐτὰς τὰς ἐν ἀλλήλοις παρατριβὰς καὶ φιῦ 

λοτιμίας ὁρμήσαντες τέλος ἀπεθϑηριώϑησαν οὕτως ὡς 

μέγιστα ἀσεβήματα παρὰ μόνοις αὐτοῖς γίνεσθαι. καϑὶ 

οὺς δὲ χαιροὺς τὴν μεγάλην σφαγὴν ἐποιήσαντο. εἰΐ 

ἅς ποτὲ πόλεις ᾿ἀρκαδικὰς κατὰ τὴν δίοδον εἰσῆλϑὸ 

οἵ μὲν ἄλλοι παραχρῆμα πάντες αὐτοὺς ἐξεκήρυξαν:ῦ 

Μαντινεῖς δὲ καὶ μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτῶν χαϑαρὶ 

ὅ οἵ πάλαι ῬΟ] 9 τὸ δᾶ. ΡΟ] 18 ἤϑει ΑῈ; 14.1δ κατ 
εἰϑισαν τϑοΐβθ, αποοιὴ ἱπηρΌ 1] ἀδύϊν! ἀνδράσι καὶ γυναιξ 
10 τὸ τῆς ψυχῆς ΡΟ] 18 εἰς οτη. Ἐς, ἔογῦ. εἰς τέλος ἀθ᾽ σπατπ 
οὗ, ν᾿ 21. 20 μὲν 46]. ον, πρὸς αὐτὰς δὲ ΡΟΪ 21 ὥστε Ρᾷ 
24 τὴν ὁδὸν ΡΟῚΪ 28 ἑαυτοὺς Α: οΟΥΥ. Εἰ 
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μὸν τῆς πόλεως ἐποιήσαντο σφάγια περιαγαγόντες κύ- 

κλῷ τῆς χώρας ἁπάσης. 

29. ᾿Δγίας δ᾽ ὃ μουσικὸς ἔφη (ἨΟΘ ΙΥ̓ 298) τὸν 

στύρακα τὸν ἐν ταῖς ὀρχήστραις ϑυμιώμενον τοῖς Ζ]ιο- 

νυσίοις φρύγιον ποιεῖν ὀδμὴν τοῖς αἰσϑανομένοις. 

τὸ δ᾽ ἀρχαῖον ἡ μουσικὴ ἐπ᾽’ ἀνδρείαν προτροπὴ 
ἦν. ᾿Δλκαῖος γοῦν ὁ ποιητής. εἴ τις καὶ ἄλλος μου-θ57 

σικώτατος γενόμενος. πρότερα τῶν κατὰ ποιητικὴν τὰ 

χατὰ τὴν ἀνδρείαν τίϑεται, μᾶλλον τοῦ δέοντος πολε- 

μικὸς γενόμενος. διὸ χαὶ ἐπὶ τοῖς τοιούτοις σεμνυνό- 

μενός φησιν (ἔν. 1ὅ Β΄)" 

μαρμαίρει δὲ μέγας δόμος χαλκῷ" πᾶσα δ᾽ "ἄρῃ κε- 
κόσμηται στέγη 

λαμπραῖσιν κυνίαισι. κὰτ τᾶν λευχοὶ καϑύπερϑεν 

ἵππιοι λόφοι 

νεύουσιν., κεφαλαῖσιν ἀνδοῶν ἀγάλματα" χάλκιαι δὲ Ὁ 

πασσάλοιςο 

χρυπτοῖσιν περικείμεναι λαμπραὶ κναμίδες,. ἄρκος 

ἰσχυρῶ βέλευς" 

ὅ ϑόρρακές τε νέω λίνω. κόιλαι τε κατ᾽ ἀσπίδες βε- 

βλημέναι. 
πὰρ δὲ Χαλκιδικαὶ σπάϑαι, πὰρ δὲ ξώματα πολλὰ 

καὶ κυπαττίδεο. 

τῶν οὐκ ἔστι λαϑέσϑ'. ἐπειδὴ πρώτισϑ᾽ ὑπὸ ἔργον 

ἕσταμεν τόδε. 
καίτοι μᾶλλον ἴσως ἥρμοττε τὴν οἰκίαν πλήρη εἶναι 

“πουσικῶν ὀργάνων. ἀλλ᾽ οἵ παλαιοὶ τὴν ἀνδρείαν ὑπε- 

.1 περιάγοντες Κ ὁ προτροπὴ ἦν Ε!: προτρουπήν ἃ 9 ἴονῦ. 
ιατ΄ ἀνδρείαν 14 λαμπραῖσι οὔ κατταν Α 11 πασάλοις 
Ὁ ψεῶν Α:: σουυ. (859, νέοι λίνω Βα κοιλαι Α, ξοτῦ, ποικίλαν 
9 πυππαττιδὲς Α: 6ΟΥΥ. Β]οτηῦ 
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ὁ λάμβανον εἶναι μεγίστην τῶν πολιτικῶν ἀρετῶν, καὶ 

ταύτῃ τὰ πολλὰ προσνέμειν ... οὐ τοῖς ἄλλοις. ᾽4ρ0χέ- 

λοχος γοῦν ἀγαϑὸς ὧν ποιητὴς πρῶτον ἐχαυχήσατο 

τῷ δύνασϑαι μετέχειν τῶν πολιτικῶν ἀγώνων, δεύτερον 

δὲ ἐμνήσϑη τῶν περὶ τὴν ποιητικὴν ὑπαρχόντων αὐτῷ, 

λέγων (ἔτ. 1 Β)" 

εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ ϑεράπων μὲν ᾿Ενυαλίοιο ἄνακτοο, 

καὶ Μουσέων ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος. 

ὁμοίως δὲ καὶ Αἰσχύλος τηλικαύτην δόξαν ἔχων διὰ 

τὴν ποιητικὴν οὐδὲν ἧττον ἐπὶ τοῦ τάφου ἐπιγραφῆναι 1 

ἃ ἠξίωσεν μᾶλλον τὴν ἀνδρείαν. ποιήσας (ἔν. 4 Β)" : 

ἀλκὴν δ᾽ εὐδόκιμον Μαραϑώνιον ἄλσος ἂν εἴποι 

καὶ βαϑυχαῖταί κεν Μῆδοι ἐπιστάμενοι. 

24, διόπερ καὶ οἱ ἀνδρειότατοι Μακεδαιμόνιοι μετ᾽ 

αὐλῶν στρατεύονται, Κρῆτες δὲ μετὰ λύρας. μετὰ δὲ 

συρίγγων καὶ αὐλῶν “υδοί, ὡς Ἡρόδοτος ἵστορεϊ 

( 17). πολλοὶ δὲ καὶ τῶν βαρβάρων τὰς ἐπικηρυκχεξίας 

ποιοῦνται μετ᾽’ αὐλῶν καὶ κιϑάρας. καταπραύνοντες 
τῶν ἐναντίων τὰς ψυχάς. Θεόπομπος δ᾽ ἕν τεῦσα- 

6 ραχοστῇ ἕκτῃ τῶν Ἱστοριῶν (ῊΗΘῚ 819) ᾿ Γέται. φησί, 

κιϑάρας ἔχοντες καὶ κιϑαρίζοντες τὰς ἐπικηρυκχείαξ 

ποιοῦνται. ὅϑεν ἔοικεν καὶ Ὅμηρος διατηρῶν τὴν 

ἀρχαίαν τῶν Ἑλλήνων κατάστασιν λέγειν (ϑ' 99 οἱ ο 271)" 

φόρμιγγός ϑ'. ἣν δαιτὶ ϑεοὶ ποίησαν ἑταίρην, 
ὡς καὶ τοῖς εὐωχουμένοις χρησίμης οὔσης τῆς τέχνηξβ: 

ἦν δ᾽ ὡς ἔοικε τοῦτο νενομισμένον, πρῶτον μὲν ὅπως 

πολλὰ Α: πολιτικὰ Τὰ ϊαύαμη ποῖ. ὅομ 8 γοῦν 
βομν: τοῦ Α οὖν αὶ 4 τῷ οἵη. Τὶ πολεμικῶν ῬΙΟΟΟΙ]ΟΙΆΗΙ 
8 μουσάων Ὶ 9.10 ἴον. κατὰ τὴν 12 ἀνείποι αὶ 18 βα- 
ϑυχεταικεν Δ, τϑοῦϊαϑ μᾶθο ἴῃ σία Α ΘΒ} }}} 14 γτϑᾶϊῦ ογδίϊο δὰ 
Ῥ. 388,6 19 ρούϊι5 Θεόπομπος γοῦν 28 λέγει Α: οοτν. Μα8 
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ἕκαστος τῶν εἰς μέϑην καὶ πλήρωσιν ὡρμημένων ἰατρὸν 

λαμβάνῃ τῆς ὕβρεως καὶ τῆς ἀκοσμίας τὴν μουσικήν, 

εἶθ᾽ ὅτι τὴν αὐϑάδειαν πραύνει" περιαιρουμένη γὰρ 

τὴν στυγνότητα ποιεῖ πραότητα καὶ χαρὰν ἐλευϑέριον, ἢ 

 ὅϑεν καὶ Ὅμηρος εἰσήγαγε τοὺς ϑεοὺς χρωμένους ἐν 

τοῖς πρώτοις τῆς Ἰλιάδος τῇ μουσικῇ. μετὰ γὰρ τὴν 

περὶ τὸν ᾿Αχιλλέα φιλοτιμίαν διετέλουν [γὰρ] ἀκροώ- 

μένον (4 608) 

φόρμιγγος περικαλλέος. ἣν ἔχ᾽ ᾿4πόλλων, 

᾿ς Μουσάων {"». αἵ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ. 

παύσασϑαι γὰρ ἔδει τὰ νείκη καὶ τὴν στάσιν, καϑάπερ 

ἐλέγομεν. ἐοίκασιν οὖν οἵ πολλοὶ τὴν ἐπιστήμην ἀπο- 
διδόναι ταῖς συνουσίαις ἐπανορϑώσεως χάριν καὶ ὠφε- 

λείας ἀλλὰ μὴν οἵ ἀρχαῖοι καὶ περιέλαβον ἔϑεσι καὶ 

᾿ νόμοις τοὺς τῶν ϑεῶν ὕμνους ἄδειν ἅπαντας ἐν ταῖςδ28 

ἑστιάσεσιν, ὅπως καὶ διὰ τούτων τηρῆται τὸ καλὸν καὶ 

σωφρονικὸν ἡμῶν. ἐναρμονίων γὰρ ὄντων τῶν ἀσμά- 

τῶν προσγινόμενος ὃ τῶν ϑεῶν λόγος ἀποδεμνύνει, 

τὸν ἑχάστων τρόπον. Φιλόχορος δέ φησιν (Θ᾽ 887) 

) ὡς οἵ παλαιοὶ [σπένδοντες) οὐκ αἰεὶ διϑυραμβοῦσιν. 

ἀλλ᾽ ὅταν σπένδωσι, τὸν μὲν Ζιόνυσον ἐν οἴνῳ καὶ 

μέϑη., τὸν δ᾽ ᾿ἀπόλλωνα μεϑ’ ἡσυχίας καὶ τάξεως μέλ- 

ποντες. ᾿“ρχίλοχος γοῦν φησιν (ἴν. ΤΊ Β᾿)᾽" 
ὡς Διωνύσοι᾽ ἄνακτος καλὸν ἐξάρξαι μέλος 

οἶδα διϑύραμβον., οἴνῳ συγκεραυνωϑθϑεὶς φρένας. Ὁ 

χαὶ ᾿Ἐπέίχαρμος δ᾽ ἐν Φιλοχτήτῃ ἔφη (ρ. 264 1))" 

οὐκ ἔστι διϑύραμβος. ὕκχ᾽ ὕδωρ πίῃς. 

8 παύει ἃ 6 μετὰ δὲ τὴν Α: οοὐτ. Καὶ ἀο]οΐο 5ϊτηὰ] γὰρ ν. 7 
10 ὃ΄᾽ οι. αὶ 12 λέγομεν Α: 6οΥὙ. 500 18 προσγενόμενος 
Α: οοὐγτ. Κ 20 σπένδοντες 46]. ὙΥ 1] τ (ἔσπενδον --- διϑυραμ- 
βοῦντες ἘΣ) 24 διονύσοιο ἃ 21 ὄχχ᾽ Οδ5: οὐ Α 

Ατησ λεῦβ 111. 2ὅ 
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ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἡδονῆς χάριν ἐπιπολαίου καὶ δημο- 

τικῆς ἡ μουσικὴ προῆλϑεν κατ᾽ ἀρχὰς εἰς τὰς ἑστιάσεις, 

ὥσπερ ἔνιοι νομίζουσιν. φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων. 

“ακεδαιμόνιοι δ᾽ ὅτι μὲν ἐμάνϑανον τὴν μουσικὴν οὐδὲ 

λέγουσιν" ὅτι δὲ χρίνειν δύνανται χαλῶς τὴν τέχνην ὅ 

ὁμολογεῖται παρ᾽ αὐτῶν. καί φασιν τρὶς ἤδη σεσωχκέναι 

διαφϑειρομένην αὐτήν. 20. καὶ πρὸς γυμνασίαν δὲ 

ς καὶ ὀξύτητα διανοίας συμβάλλεται ἡ μουσική: διὸ καὶ 

τῶν Ἑλλήνων ἕκαστοι καὶ τῶν βαρβάρων οἱ γινωσκχό- 

μένοι τυγχάνουσιν χρώμενοι. οὐ κακῶς δ᾽ ἔλεγον οὗ 

περὶ ΖΦάμωνα τὸν ᾿Αϑηναῖον ὅτι καὶ τὰς ὠδὰς καὶ 

τὰς ὀρχήσεις ἀνάγκη γίνεσϑαι κινουμένης πῶς τῆς 

ψυχῆς" καὶ αἱ μὲν ἐλευϑέριοι χαὶ καλαὶ ποιοῦσι τοι- 
αύτας. αἱ δ᾽ ἐναντίαι τὰς ἐναντίας. ὅϑεν καὶ τὸ Κλεο- 

σϑένους τοῦ Σικυωνίων τυράννου χαρίεν καὶ σημεῖον 

διανοίας πεπαιδευμένης. ἰδὼν γάρ, ὥς φασι (Ηετοά.0,129), 

ἃ φορτικῶς ὀρχησάμενον ἕνα τῶν τῆς ϑυγατρὸς μνηστή- 

ρῶν (Ἱπποκλείδης δ᾽ ἦν ὃ ᾿4ϑηναῖοο) ἀπωρχῆσϑαι τὸν 

γάμον αὐτὸν ἔφησεν. νομίζων ὡς ἔοικεν καὶ τὴν ψυχὴν 

τἀνδρὸς εἶναι τοιαύτην. καὶ γὰρ ἐν ὀρχήσει καὶ πορείᾳ ᾿ 

καλὸν μὲν εὐσχημοσύνη καὶ κόσμος, αἰσχρὸν δὲ ἀταξία 
καὶ τὸ φορτικόν. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἐξ ἀρχῆς συν- 

ἕταττον οἱ ποιηταὶ τοῖς ἐλευϑέροις τὰς ὀρχήδεις χαὶ 

ἐχρῶντο τοῖς σχήμασι σημείοις μόνον τῶν ἀδομένων, 

τηροῦντες αἰεὶ τὸ εὐγενὲς καὶ ἀνδρῶδες ἐπ᾽ αὐτῶν, ὅϑεν 

καὶ ὑπορχήματα τὰ τοιαῦτα προσηγόρευον. εἰ δέ τι 

6 ἀμέτρως διαϑείη τὴν σχηματοποιίαν καὶ ταῖς ὠδαῖς 

1.2 καὶ (ὠφελείας) δημοτικῆς Ια, οἵ, ν. 886,18; Ῥγτὸ ὦφε- 
λείας ῬοΞ5815 παιδείας, μαϑήσεως Β51νη1|18, εἶ ̓Αὐὶδὺ, ΡὸΙ. ὅ (8) ο.8, 
ἀπᾶ8 5πη0] βεαπέθηνίαμαση οΟΒδθιθηθα, ἰπ]αδέγαδαν δ᾽ ὅτι Κα: 
δ᾽ εἰ Δ, οἵ, Αν]βέ, 1. 8 οὐδὲ Κ: οὐδὲν Α 10 δ᾽ ας Κ: 
δὲ λέγομεν Δ δέ φασι Ἐ, δὲ λέγουσι Μὰ 
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ἐπιτυγχάνων μηδὲν λέγοι κατὰ τὴν ὄρχησιν. οὗτος δ᾽ 
ἦν ἀδόκιμος. διὸ καὶ ᾿Δριστοφάνης ἢ Πλάτων ἐν ταῖς 

Σκευαῖς. ὡς Χαμαιλέων φησίν (ἔν. 28 Κ). εἴρηκεν οὕτως 

( 686 Κ)᾽ 

ὥστ᾽ εἴ τις ὀρχοῖτ᾽ εὖ, ϑέαμ᾽ ἦν νῦν δὲ δρῶσιν 
οὐϑέν. 

ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀπόπληκτοι στάδην ἑστῶτες ὠρύονται. 
ἦν γὰρ τὸ τῆς ὀρχήσεως γένος τῆς ἐν τοῖς χοροῖς 

εὔσχημον τότε καὶ μεγαλοπρεπὲς καὶ ὡσανεὶ τὰς ἐν 

) τοῖς ὕπλοις κινήσεις ἀπομιμούμενον. ὅϑεν καὶ Σ ωκρά- 

της ἐν τοῖς ποιήμασιν τοὺς κάλλιστα χορεύοντας ἀρί- 

στους φησὶν εἶναι τὰ πολέμια λέγων οὕτως (1 381 Β΄)" 

οὐ δὲ χοροῖς κάλλιστα ϑεοὺς τιμῶσιν, ἄριστοι 
ἐν πολέμῳ. 

σχεδὸν γὰρ ὥσπερ ἐξοπλισία τις ἦν ἡ χορεία καὶ ἐπί- 
δειξις οὐ μόνον τῆς λοιπῆς εὐταξίας, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν 

σωμάτων ἐπιμελείας. 

20. ᾿μφίέων δ᾽ ὁ Θεσπιεὺς ἐν δευτέρῳ περὶ τοῦθ39 
ἐν Ἑλικῶνι Μουσείου ἄγεσϑαί φησιν ἐν Ἑλικῶνι παί- 

) δὼν ὀρχήσεις μετὰ σπουδῆς. παρατιϑέμενος ἀρχαῖον 

Ἐπίγραμμα τόδε: 
ἀμφότερ᾽, ὠρχεύμην τε καὶ ἐν Μώσαις ἐδίδασκον 

ἄνδρας" ὃ δ᾽ αὐλητὰς ἦν [άνακος Φιαλεύς. 
εἰμὶ δὲ Βακχιάδας Σικυώνιος. ἦ ῥα ϑεοῖσι 

ταῖς Σικυῶνι καλὸν τοῦτ᾽ ἀπέχειτο γέρας. 
ς οὐ χαχῶς δὲ καὶ Καφισίας ὁ αὐλητής. ἐπιβαλλομένου 

, ὅ ὀρχοῖϑ᾽ Α: οουγ. Ναϑ 6 οὐδὲν Τὶ 10 ἀπομιμου- 
μένων ἃ : ΟΟΥΥ, ἘῚ 19. 20 οτύ. (ἀνδρῶν καὶ) παίδων 20 ἀρχαῖον, 
564 αἀπᾶτέο βᾶθοῦϊο ποι δηὐαΐαϑ 22 τπΐϑ]]οσο ἐν Μωσέων 
24 δ΄ βακχίδα (810) Α: οσοὐγ. Μοῖηθ 828 ταισικυωνι Α.: οοττ. Καὶ, 
Τπῖθ 16 ρ6 Μίαβα5 ροθίαβ τηδρίϑύταβ, ααἱθαβ ἀΙβοῖ ρα] 58. Ρυδθιηϊατα 
δοσορύυτη τοίρυοοαῦ 20 χαφησίας ἃ Ἐ: οοΥγ. 1 

26 Ὁ 
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ν» τινὸς τῶν μαϑητῶν αὐλεῖν μέγα καὶ τοῦτο μελετῶντος. 

πατάξας εἶπεν οὐκ ἐν τῷ μεγάλῳ τὸ εὖ κείμενον εἶναι, 
ἀλλὰ ἐν τῷ εὖ τὸ μέγα. ἐστὶ δὲ χαὶ τὰ τῶν ἀρχαίων 
δημιουργῶν ἀγάλματα τῆς παλαιᾶς ὀρχήσεως λείψανα" 

διὸ καὶ συνέστη τὰ χατὰ τὴν χειρονομίαν ἐπιμελεστέ- ξ 

ρῶς διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν. ἐξήτουν γὰρ χἀν ταύτῃ 

κινήσεις καλὰς καὶ ἐλευϑερίους, ἐν τῷ εὖ τὸ μέγα 

περιλαμβάνοντες" καὶ τὰ σχήματα μετέφερον ἐντεῦϑεν 
εἰς τοὺς χορούς, ἐκ δὲ τῶν χορῶν εἰς τὰς παλαίστρας... 

ὁ καὶ γὰρ ἐν τῇ μουσικῇ κἀν τῇ τῶν σωμάτων ἐπιμελείᾳ 

περιεποιοῦντο τὴν ἀνδρείαν καὶ πρὸς τὰς ἐν τοῖς ὅπλοις, 

κινήσεις ἐγυμνάξοντο μετὰ τῆς ὠδῆς" ὅϑεν ἐχινήϑησαν. 

αἵ καλούμεναι πυρρίχαι καὶ πᾶς ὃ τοιοῦτος τρόπος 

τῆς ὀρχήσεως" [αἴ] πολλαὶ γὰρ αἱ ὀνομασίαι αὐτῶν, 

ὡς παρὰ Κρησὶν ὀρσίτης καὶ ἐπικρήδιος. τὴν δ᾽ ἀπό- 

κινον καλουμένην ὄρχησιν, ἧς μνημονεύει Κρατῖνος 

ἐν Νεμέσει (1 ὃ1 Κ) καὶ Κηφισόδωρος ἐν ᾿Ζμαζόσιν᾽ 
(Ὁ. 800) “ριστοφάνης τ᾽ ἐν Κενταύρῳ (Ὁ. 408) καὶ 

ἄλλοι πλείονες. ὕστερον μαχτρισμὸν ὠνόμασαν" ἣν καὶ 

ἃ πολλαὶ γυναῖκες ὠρχοῦντο, ἃς καὶ μακτιστρίας ὀνομα-" 
ζομένας οἶδα. 21. τὰ δὲ στασιμώτερα καὶ πυκνότεραι 

καὶ τὴν ὄρχησιν ἁπλουστέραν ἔχοντα καλεῖται δάκτυλοι. 

ἰαμβική, ΪΜολοσσικὴ ἐμμέλεια, κόρδαξ, σίκιννις, Περσική, 

Φρύγιος νιβατισμός. Θράκιος χολαβρισμός. τελεσιάφ" 

8- 6 γϑυρῶ δριτοιμύουὶβ οα]ρῶ ὑαγθαΐῶ γ8ὶ συ] 8 πα 
ραλαμβάνοντες Α Εἰ : οοΥτ. Καὶ 8. 9 51π|1ΠΠ||στὴϑ 46 τηυβὶοὶβ αὐϑ 
Π16115 Αὐϊϑί. Ρ0]. ὅ (8) Ρ. 1341 11 12 μετὰ ὠδῆς Εἰ τϑοΐθ, ΟΡΙΠΟΙ 
14 αἰπολλαὶ παραιονομασίαι Δ: οοτγ. Κα 1 ἐπικρήδιος ΠΟΙΒΕΙ 
βαβρθοΐαχῃ 10 ἧς (85: ὡς ἃ 20 μαρητυπίας Α: ΘΟ 
Οοτδθβ (μακτριστρίας), μακτροτυπίας ΘΒ, 21 καὶ ποικιλώ 
τερα ΑΞ: οοὐν. Καὶ 24 νιχτισμός Ἐ;, οἵ. Η65. 5.0 καλὰ 
βοισμὸς ΑΕ, οὗ ῬΟ]]. 1 100 τελεσειας Α΄: οοττ. Εἰ, οἵ, Ρ. 6808 
τελεσίας ῬΟ]], τελεσία ἨδΘ5 
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“Μακεδονικὴ δ᾽ ἐστὶν αὕτη ὄρχησις. ἧ χρησάμενοι οἵ 
περὶ Πτολεμαῖον ᾿4λέξανδρον τὸν Φιλίππου ἀδελφὸν 
ἀνεῖλον, ὡς ἱστορεῖ Μαρσύας ἐν τρίτῳ Μακεδονικῶν 

(βετ. Εἰβῦ. Α1. ΜΙ. ρ. 44). μανιώδεις δ᾽ εἰσὶν ὀρχήσεις κερνο- 
7 φόρος καὶ μογγὰς καὶ ϑερμαυστρίς. ἦν δὲ καὶ παρὰ 
τοῖς ἰδιώταις ἡ καλουμένη ἄνϑεμα. ταύτην δὲ ὠρχοῦντο 

μετὰ λέξεως τοιαύτης μιμούμενοι καὶ λέγοντες (οδττη. 

Ῥορ. 19 Β΄) 

ποῦ μοι τὰ ῥόδα. ποῦ μοι τὰ ἴα. ποῦ μοι τὰ καλὰ 

σέλινα; 

ταδὶ τὰ ῥόδα, ταδὶ τὰ ἴα. ταδὶ τὰ καλὰ σέλινα. 

παρὰ δὲ Συρακοσίοις καὶ Χιτωνέας ᾿4ρτέμιδος ὄρχησίς 

τίς ἐστιν ἴδιος καὶ αὔλησις. ἦν δέ τις καὶ Ἰωνικὴ 
ὄρχησις παροίνιος. καὶ τὴν ἀγγελικὴν δὲ πάροινον 

ἠχρίβουν ὄρχησιν. καλεῖται δέ τις καὶ ἄλλη ὄρχησις 

χύσμου ἐκπύρωσις. ἧς μνημονεύει Μένιππος ὃ κυνι- 

χὺς ἐν τῷ Συμποσίῳ. καὶ γελοῖαι δ᾽ εἰσὺὴν ὀρχήσεις 

ἴγδις καὶ μαχτρισμὸς ἀπόκινός τε καὶ σοβάς. ἔτι δὲ 

μορφασμὸς καὶ γλαὺξ χαὶ λέων ἀλφίτων τε ἔκχυσις 

᾿ χαὶ χρεῶν ἀποκοπὴ καὶ στοιχεῖα καὶ πυρρίχη. μετ᾽ 
αὐλῶν δ᾽ ὠρχοῦντο τὴν τοῦ κελευστοῦ χαὶ τὴν καλου- 

“μένην πινακίδα. σχήματα δέ ἐστιν ὀρχήσεως ξιφισμός, 

καλαϑίσχκος. χαλλαβίδες,. σκώψ. σκώπευμα. ἦν δὲ ὃ 

ὅ μογγας ἃ μιγγάς Ἐ;, γίγγρας ὅοινπν 11 ποῦ μοι ταδὶ 
᾿τὰ ῥόδα ΔΈ: ΘΟΥΥ. ΔΠΟΠΥΤΩΙΒ 18 ἴδιος οοτγτιρύστα, οδὔθυ τη 
οἵ, ῬΟ]], ΓΥ͂ 103, ααἱ Πίδπαρ 8160 α]05 τὸ Ἰωνικόν 5] αγθ οἱῦ 
(σα ἀὐϊάοτα νίχ τϑοῦθ), οὐ [μπὸ. 46 5616. 84, απ παροίνιον αἸοῖδ 

Ὑδίατα βοῶ! σθηπ5 14 Ηδ5. ἀγγελική᾽ ὄρχησίς τις 
παροίνιος 16 κόσμου ἐμπύρωσις ΗἨδΘὸ5 19 ἐχχύσεις ΔῈ: 
ΟΟΥΤ, ΒΔΡΡ 20 κρεῶν ἀποκλοπή (ϑα]ΐθτα κλοπή) ΒΔΡΡ 60]]. 

ἶ ῬΟΙ͂Ι. ΤΥ 100, ποι τϑοΐθ, ἔπτη ἔοτύ. στοιχεία πυρρίχη δὰ ΠΟῚ 
ρρουπροῦ 28 καλαϑισμός Ἀ : ΟΟΥΥ. Μθυτβ1 5 καλλαβίς Ἠδ685 



θὁϑοχκαλλαβίδων δ᾽ Εὔπολις ἐν Κόλαξιν (1 8304 Κ)΄ 

Ὀ 

ἷς) 

5900 14 

σκὼψ τῶν ἀποσκχοπούντων τι σχῆμα ἄκραν τὴν χεῖρα 

ὑπὲρ τοῦ μετώπου κεκυρτωκότων. μνημονεύει ἰσχύ- 

λος ἐν Θεωροῖς (ἔν. τ9 Ν)" 
Ν Χ - - ν ἢ 4 καὶ μὴν παλαιῶν τῶνδέ σοι σχωπευμάτων. 

χαλλαβίδας δὲ βαίνει. 

σησαμίδας δὲ χέζξει. 
ϑερμαυστρίς, ἑκατερίδες, σκοπός, χεὶρ καταπρηνής, χεὶρ 

δσιμή, διποδισμός, ξύλου παράληψις, ἐπαγκωνισμός. κα- 

λαϑίσκος, στρόβιλος. καὶ τελεσιὰς δ᾽ ἐστὶν ὄρχησις 

καλουμένη" στρατιωτικὴ δ᾽ ἐστὴν αὕτη ἀπό τινος ἀνδρὸς 

Τελεσίου λαβοῦσα τοὔνομα, μεϑ᾽ ὅπλων τὸ πρῶτον 

αὐτὴν ἐκείνου ὀρχησαμένου, ὥς φησιν Ἱππαγόρας ἐν 

τῷ πρώτῳ περὶ τῆς Καρχηδονίων Πολιτείας (ΒῊ 6 ΤΥ 480). 

28, καλεῖται δ᾽ ἡ μὲν σατυρικὴ ὄρχησις, ὥς φησιν 

᾿Αφιστοκλῆς ἐν πρώτῳ περὶ Χορῶν (Ὁ. 881), σίκιννις 
καὶ οἵ σάτυροι σικιννισταί. τινὲς δέ φασιν Σίκιννόν τινα᾿ 

βάρβαρον εὑρετὴν αὐτῆς γενέσϑαι, ἄλλοι δὲ Κρῆτα λέ, 

γουσι τὸ γένος εἶναι τὸν Σίκιννον. ὀρχησταὶ δ᾽ οἵ Κρῆ- 

τες, ὥς φησιν ᾿ἀριστόξενος (Ὁ. 1282. Σκάμων δ᾽ ἐν᾽ 

πρώτῳ περὶ Εὑρημάτων (Ὁ. ΤΥ 489) σίκιννιν αὐτὴν εἰρῆ 
ὄϑαι ἀπὸ τοῦ σείεσϑαι, καὶ πρῶτον ὀρχήσασϑαι τὴν 

σίκιννιν Θέρσιππον. προτέρα δ᾽ εὕρηται ἡ περὶ τοὺς 

πόδας κίνησις τῆς διὰ τῶν χειρῶν. οἵ γὰρ παλαιοὶ τοὺ΄ 

πόδας μᾶλλον ἐγυμνάξοντο ἐν τοῖς ἀγῶσι καὶ τοῖς κυνη ἢ 

γεσίοις. οἱ δὲ Κρῆτες κυνηγετικοί, διὸ καὶ ποδώκειθ, 

1. οοπΐαπαϊῦ Αὐποπδθαβ, αὖ νἱαϊῦ Μοίῃ, σκῶπα εὖ σχοπό 
(οἴ, ῬΟ]]. ΤΥ 108 οὐ Ηδ8. 58. ὑπόσκοπον χέρα), πἰδὶ ἔοτέβ τησῦς 
οὐϑθο 8. ϑαυμαστρεις Α: οοὐγ. Οᾶἂ8Β 8.9 χερσὶ μὴ Δ: 60Γ 
Μϑαγβίαβ 10 468 ἐο]οβίδᾷθ ν. ρ. θ298ἃ 16 ἐν πρώτῳ ϑοῆπ 
ἐν η]τῶώτω ἃ 838 προτέρα Μεῖηῃ: πρώτη ΑἘΣ, νἱαθηΐαν Β86, 
Αὐιϑύοσχθηϊ 
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εἰσὶ δέ τινες οἵ φασι τὴν σίκιννιν ποιητικῶς ὠνομά- 

σϑαι ἀπὸ τῆς κινήσεως. ἣν καὶ οἵ σάτυροι ὀρχοῦνται 

ταχυτάτην οὖσαν. οὐ γὰρ ἔχει ἦϑος αὕτη ἡ ὄρχησις. 
δίὸ οὐδὲ βραδύνει. συνέστηκεν δὲ καὶ δατυρικὴ πᾶδα 

ὅ ποίησις τὸ παλαιὸν ἐκ χορῶν. ὡς καὶ ἡ τότε τραγῳδία" 

διόπερ οὐδὲ ὑποχριτὰς εἶχον. τρεῖς δ᾽ εἰσὶ τῆς σκη- 
γνικῆς ποιήσεως ὀρχήσεις. τραγική, κωμική., σατυρική. 

ὁμοίως δὲ καὶ τῆς λυρικῆς ποιήσεως τρεῖς. πυρρίχη, 

γυμνοπαιδική, ὑπορχηματική. καὶ ἐστὶν ὁμοία ἡ μὲν 
7 πυρρίχη τῇ σατυρικῇ᾽ ἀμφότεραι γὰρ διὰ τάχους. πο- 

λεμικὴ δὲ δοκεῖ εἶναι ἡ πυρροίχη" ἔνοπλοι γὰρ αὐτὴν 

παῖδες ὀρχοῦνται. τάχους δὲ δεῖ τῷ πολέμῳ εἰς τὸ 

διώκειν καὶ εἰς τὸ ἡττωμένους 'φεύγειν μηδὲ μένειν μηδ᾽ 
αἰδεῖσϑαι κακοὺς εἶναι (οταο. Ἠοτοά. 155). ἡ δὲ γυμνοπαι- 

γ διχκὴ παρεμφερής ἐστι τῇ τραγικῇ ὀρχήσει. ἥτις ἐμμέλεια 

χαλεῖται" ἐν ἑχατέρα δὲ δρᾶται τὸ βαρὺ καὶ σεμνόν. ἡ 
δ᾽ ὑπορχηματικὴ τῇ κωμικῇ οἰχειοῦται. ἥτις καλεῖται 

χόρδαξ᾽ παιγνιώδεις δ᾽ εἰσὶν ἀμφότεραι. 29. ᾿“ριστό- 

ξενος δέ φησι ([ἨΘ 1284) τὴν πυρρίχην ἀπὸ Πυρρί- 
ἡ χουν Πάχωνος τὸ γένος τὴν προσηγορίαν λαβεῖν" 4α- 

᾿ χωνιχὸν δ᾽ εἶναι μέχρι καὶ νῦν ὄνομα τὸν Πύρριχον. 
ἐμφανίζει δ᾽ ἡ ὄρχησις πολεμικὴ οὖσα ὡς Δακεδαιμο- 

νίων τὸ εὕρημα. πολεμικοὶ δ᾽ εἰσὶν οἵ Μάκωνες, ὧν 

καὶ οἵ υἱοὶ τὰ ἐμβατήρια μέλη ἀναλαμβάνουσιν, ἅπερ 
χαὶ ἐνόπλια καλεῖται. καὶ αὐτοὶ δ᾽ οἵ “άκωνες ἐν τοῖς 

πολέμοις τὰ Τυρταίου ποιήματα ἀπομνημονεύοντες 

1, 2 ἴοτῦ. ὀνοματοποιητικῶς, ἀαῦ Ποο οοτία πο] 6 σ θη πτη 
8 ἦϑος Μεΐα: πόϑος ΔῈ 4 ἡ σατυρικὴ ΒΞ 12 ἔοτῦ. ἐν τῷ 
πολέμῳ γε] τῷ πολεμοῦντι 13.14 μηδὲ δεῖσϑαι ΑΔ: οοτΥγ. Ἐὶ 
10 ἴοτξ, γὰρ ὁρᾶται εἰ 18 γάρ εἰσυν, αὖ οἵ. ν. 2388 22. 28 Λακε- 
δαιμονίου Α.: σοττ. ΕΒ, Λακεδαιμόνιον ον 24 οἵ υἱοὶ Ἐ: υἱοὶ Δ. 



592 14 

ἔρρυϑμον κίνησιν ποιοῦνται. Φιλόχορος δέ φήσιν 

(ἨΘῚ 898) κρατήσαντας “ακεδαιμονίους Μεσσηνίων διὰ 

τὴν Τυρταίου στρατηγίαν ἐν ταῖς στρατείαις ἔϑος ποι- 

ἠσασϑαι. ἂν δειπνοποιήσωνται καὶ παιωνίσωσιν, ἄδειν 

καϑ' ἕνα {τὰ Τυρταίου" χρίνειν δὲ τὸν πολέμαρχον καὶ 

οϑ1ϑλον διδόναι τῷ νικῶντι κρέας. ἡ δὲ πυρρίχη παρὰ 

μὲν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν οὐκ ἔτι παραμένει" ἐχλιπούσης 
δὲ αὐτῆς συμβέβηκε καὶ τοὺς πολέμους καταλυϑῆναι. 

παρὰ μόνοις δὲ “ακεδαιμονίοις διαμένει προγύμνασμα 

οὖσα τοῦ πολέμου: ἐκμανθάνουσί τε πάντες ἐν τῇ 
Σπάρτῃ ἀπὸ πέντε ἐτῶν πυρριχίζειν. ἡ δὲ καϑ᾽ ἡμᾶς 

πυρρίχη ΖΔιονυσιακή τις εἶναι δοκεῖ, ἐπιεικεστέρα οὖσα ἡ 

τῆς ἀρχαίας. ἔχουσι γὰρ οἱ ὀρχούμενοι ϑύρσους ἀντὶ ὦ 

δοράτων, προίενται δὲ ἐπ’ ἀλλήλους καὶ νάρϑηκας καὶ ἡ 

ν" λαμπάδας φέρουσιν ὀρχοῦνταί τε τὰ περὶ τὸν Διόνυ- ὦ 

σον καὶ [τὰ περὶ] τοὺς Ἰνδοὺς ἔτι τε τὰ περὶ τὸν ὦ 
Πενϑέα. ταχτέον δὲ ἐπὶ τῆς πυρρίχης τὰ κάλλιστα 
μέλη καὶ τοὺς ὀρθίους ῥυϑμούς. 80. ἔοικεν δὲ ἡ γυ- 

μνοπαιδικὴ τῇ καλουμένῃ ἀναπάλῃ παρὰ τοῖς παλαιοῖς. 

γυμνοὶ γὰρ ὀρχοῦνται οἱ παῖδες πάντες. ἐρρύϑμους 

φοράς τινας ἀποτελοῦντες χαὶ σχήματά τινὰ τῶν 

χειρῶν κατὰ τὸ ἀνάπαλον, ὥστ᾽ ἐμφαίνειν ϑεωρή- 

ματά τινα τῆς παλαίστρας καὶ τοῦ παγκρατίου. κι- 
νοῦντες ἐρρύϑμως τοὺς πόδας. τρόποι δ᾽ αὐτῆς οἵ τε 

᾿ 

1 ἔνρυϑμον Α: εὔρυϑμον Ἐ 4 ἐπὰν ὅοτδθε, δειπνοποι 
ουμένοις καὶ παιωνίξζουσιν ΒΞ ὄὅδτὰ αὐ. Κ 1.8 καὶ ἐκλιπού 
σης δὲ αὐτῆς συμβέβηκε τοὺς Α: οοὐΥ. Καὶ, νἱάοηΐαν ΑὙἱβέοο!!ε 
θῖν! μᾶθο ΘΟΠΥ ΘΏΪΓΘ 10 ρεΐο μανϑάνουσι 16 τὰ περὶ 
46]. Καὶ (καὶ ᾿Ινδοὺς καὶ Πενϑέα Β) 18 ὀρϑρίους Α: οοὐτ. Μυθ 
20 ἐνρύϑμους Α: εὐρύϑμους Ε 21 ἀποτέμνοντες Ἀ ἘΠ: ΘΟΥΤ 
ἘΣ βαρ. Ὑ6 18 22 τὸ ἁπαλόν ΑἘ: οοὐτ. Κ: ἀϑὰ8 Βδο β]οββᾶ 88 ͵ 
Βουϊρίου. αὖ ΠΟΙΊΘῺ ΘΧρ οατοῦ 98 τινὰ οτα. Εἰ πάλης κα 
παγκρατίου Εὶ 24 εὐρύϑμως ΔῈ: οοτῖ. ὈῚΙ, οἵ. δᾶ τ. 20 ῃ 
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ὠσχοφορικοὶ καὶ οἵ βακχχικοί, ὥστε καὶ [τὴν ὄρχησιν] 
ταύτην εἰς τὸν ΖΔιόνυσον ἀναφέρεσϑαι. ᾿ἀριστόξενος 

δέ φησιν (ἨΔ 1384) ὡς οἵ παλαιοὶ γυμναξόμενοι πρῶ- 

τὸν ἐν τῇ γυμνοπαιδικῇ εἰς τὴν πυρρίχην ἐχώρουν πρὸ 

τοῦ εἰσιέναι εἰς τὸ ϑέατρον. καλεῖται δ᾽ ἡ πυρρίχη 
καὶ χειρονομία. ἡ δ᾽ ὑπορχηματική ἐστιν ἐν ἣ ἄδων ὁ 
χορὸς ὀρχεῖται. φησὶ γοῦν ὁ Βακχυλέδης (ἔν. 238 ΒΌ: 

οὐχ ἕδρας ἔργον οὐδ᾽ ἀμβολᾶς. 
χαὶ Πίνδαρος δέ φησιν (ἔν. 112 Β᾽)" 

“άκαινα μὲν παρϑένων ἀγέλα. 
ὀρχοῦνται ὃὲ ταύτην παρὰ τῷ Πινδάρῳ οἱ Λάκωνες, 
καὶ ἐστὶν ὑπορχηματικὴ ὄρχησις ἀνδρῶν καὶ γυναι- 

'χῶν....... βέλτιστοι δέ εἰσι τῶν τρόπων οἵτινες καὶ 

ὀρχοῦνται. εἰσὶ δὲ οἵδε" προσοδιακοί, ἀποστολικοὶ (οὗτοι 
ὃὲ χαὶ παρϑένιοι καλοῦνται) καὶ οἵ τούτοις ὅμοιοι. 

τῶν γὰρ ὕμνων οἱ μὲν ὠρχοῦντο, οἱ δὲ οὐκ ὠρχοῦντο 
πννςος͵ ἢ τοὺς εἰς ᾿ἀφροδίτην καὶ Διόνυσον, καὶ τὸν 
παιᾶνα δὲ ὁτὲ μὲν ὁτὲ δὲ οὔ. εἰσὶ δὲ καὶ παρὰ τοῖς 

βαρβάροις ὥσπερ καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησι σπουδαῖαν καὶ 
) φαῦλαι ὀρχήσεις. ὃ μὲν κόρδαξ παρ᾽ Ἕλλησι φορτικός, 
ἡ δὲ ἐμμέλεια σπουδαία, καϑάπερ καὶ ἡ παρὰ ᾿Δρκάσι 
'χίδαρις, παρὰ Σικυωνίοις τε ὃ ἀλητήρ. οὕτως δὲ καὶ 

ἐν Ἰθάκῃ καλεῖται ἀλητήρ, ὡς ἱστορεῖ ᾽'Δριστόξενος 
"ἐν πρώτῳ Συγχρίσεων ([ἨΟ 1 284). καὶ περὶ μὲν ὀρχή- 
σεως τοσαῦτά μοι ἐπὶ τοῦ παρόντος λέλεκται. 

, ἵ ὠσκοφορικοὶ ἃ ὠσχοφόροι ΘῈ ρἼἹοββᾶτη 46]. Κ 12 ὑπορχ. 
 ρθχήῆσις ἴοτῖ, ἀο]οπάδ, οογίθ ποὴ ἴΐδ, βουρϑιῦ Ατϊβύοοϊθθ; 18} 
[ἡδὺ οταίϊο ορϊξοτηδίοτίβ οὐρὰ 14 προσωιδιακοί Α Ἐ: οοττ. ΠῚ 

Ἱποστολικοί οτατῖπο 8.0 Ποὺ Ἰο00 8]16η1 (οἴ. ΡτοοΙα5 ἃραᾶ ῬΒοῦ. 
ΠΡ], 8204.8, 3228. 34), ἀρίϊ ογδαπὺ δαφνηφορικοί, 564 στανίαϑ 
Ππιᾶρο ἑασθαΐα, 16 τὸν γὰρ ὕμνον Α: 6011. ὙΠΠ]ΘΌσαη 17 Πἷα- 
πη ποῦ, Κα 22 “Ζημήτηρ Κιδαρία ὦ Ῥαρπθεαῦί5. οα]ΐε,.᾽ Μοΐπ 

Ρααβ, 8, 16, 2) ἔοτῦ, δὲ ὁ ἀλητήρ 

φΦ 
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81. τὸ δὲ παλαιὸν ἐτηρεῖτο περὶ τὴν μουσικὴν τὸ 

καλὸν χαὶ πάντ᾽ εἶχε κατὰ τὴν τέχνην τὸν οἰχεῖον 

αὑτοῖς κόσμον. διόπερ ἦσαν ἴδιοι καϑ᾽ ἑχάστην ἄρμο-. 

νίαν αὐλοὶ καὶ ἑκάστοις αὐλητῶν ὑπῆρχον αὐλοὶ ἑκάστῃ 

ἁρμονίᾳ πρόσφοροι ἐν τοῖς ἀγῶσι. Πρόνομος δ᾽ ὃ Θη- 

βαῖος πρῶτος ηὔλησεν ἀπὸ τῶν αὐτῶν {πάσας τὰρ 

ἁρμονίας" νῦν δὲ εἰκῇ καὶ ἀλόγως ἅπτονται τῆς μου-᾿ 
Ε σικῆς. καὶ πάλαι μὲν τὸ παρὰ τοῖς ὄχλοις εὐδοχιμεῖν 

σημεῖον ἦν κακοτεχνίας᾽ ὅϑεν καὶ ᾿“σωπόδωρος ὁ Φλιά- 

σιος χροταλιξομένου ποτέ τινος τῶν αὐλητῶν διατρί 

βων αὐτὸς ἔτι ἐν τῷ ὑποσκηνίῳ “τί τοῦτ᾽; εἶπεν. δῆλον ἰ 

ὅτι μέγα κακὸν γέγονεν.᾽ ὡς οὐκ ἂν ἄλλως ἐν τοῖς 

πολλοῖς εὐδοκιμήσαντος. οἶδα δέ τινας τοῦϑ᾽ ἱστορή- 

ὄαντας ὡς ᾿Αντιγενείδου εἰπόντος. καίτοι οἱ καϑ᾽ ἡμᾶ 

γε τέλος ποιοῦνται τῆς τέχνης τὴν παρὰ τοῖς ϑεάτροιοῦ 

θ85εὐημερίαν. διόπερ ᾿“ριστόξενος ἐν τοῖς Συμμίχτοις 

Συμποτικοῖς (6 11 291) ὅμοιον, φησί. ποιοῦμεν": Πο 

σειδωνιάταις τοῖς ἐν τῷ Τυρσηνικῷ κόλπῳ κατοικοῦσι 

οἷς συνέβη τὰ μὲν ἐξ ἀρχῆς Ἕλλησιν οὖσιν ἐκβεβαρβα Ι 
ρῶσϑαι Τυρρηνοῖς [ἢ Ῥωμαίοις] γεγονόσι, καὶ τήν τὸν 

φωνὴν μεταβεβληκέναι τά τὲ λοιπὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων 

ἄγειν δὲ μίαν τινὰ αὐτοὺς τῶν ἑορτῶν τῶν Ἑλληνιχῶ᾽ 
ἔτι καὶ νῦν. ἐν ἧ συνιόντες ἀναμιμνήσκονται τῶν ἀρχαίω 

ν ἐκείνων ὀνομάτων τὲ καὶ νομίμων καὶ ὁπολοφυράμενο ᾿ 

πρὸς ἀλλήλους καὶ ἀποδακρύσαντες ἀπέρχονται. οὔτι 35 

6 τῶν αὐτῶν Κ: τῶν αὐλῶν ἈἘ (τῶν αὐτῶν αὐλῶν (δε 
οἵ. Ραυβ. 9, 12, ὅ πάσας κἀᾷ. Μοΐῃ, π|51 βυξῆοὶϊξ πάσας ἅρμ 
νίας 11 παρασχηνίῳ Μοῖὶη 14 ἀντιγενίδυην αὶ 14.15 πὶ 
οἵ καϑ' ἡμᾶς δὲ Α καίτοι οἵ πλείους ἘΠ: οοὐν. Κὶ 11. 18 ποῦ 
δωνιάταις Α: οοτγ. Εὶ 18 τυρρηνικῷ Ἐὶ 20 ᾿ἱποῖαβῳ αἰ 
ὙΠ] δῖα. 21 καὶ τὰ λοιπὰ ἘΕὶ 22 ἄγειν τε ἃ (ἄγουσι 
σου. Καὶ 24 νόμων ἢ 
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δὴ οὖν. φησί. καὶ ἡμεῖς. ἐπειδὴ καὶ τὰ θέατρα ἐχβε. 

βαρβάρωται καὶ εἰς μεγάλην διαφϑορὰν προελήλυϑεν 

ἡ πάνδημος αὕτη μουσική, καϑ᾽ αὑτοὺς γενόμενοι ὀλίγοι 

ἀναμιμνησκόμεϑα οἵα ἦν ἣ μουσική. ταῦτα μὲν ὃ 
᾿Φριστόξενος. 52. κἀμοὶ δὲ διὰ τοῦτο φαίνεται φιλο- 
δοφητέον εἶναι περὶ μουσικῆς. καὶ γὰρ Πυϑαγόρας ὃ 

Σάμιος τηλικαύτην δόξαν ἔχων ἐπὶ φιλοσοφία κατα- 

φανής ἐστιν ἐχ πολλῶν οὐ παρέργως ἁψάμενος μου- 

σικῆς᾽ ὅς γε καὶ τὴν τοῦ παντὸς οὐσίαν διὰ μουσικῆς 

ἀποφαίνει συγκειμένην. τὸ δ᾽ ὅλον ἔοικεν ἣ παλαιὰ 

τῶν Ἑλλήνων σοφία τῇ μουσικῇ μάλιστ᾽ εἶναι δεδο- 
μένη. χαὶ διὰ τοῦτο τῶν μὲν ϑεῶν ᾿Ζπόλλωνα. τῶν 

δὲ ἡμιϑέων Ὀρφέα μουσικώτατον καὶ σοφώτατον ἔκχρι- 
γον χαὶ πάντας τοὺς χρωμένους τῇ τέχνῃ ταύτῃ 

σοφιστὰς ἀπεκάλουν. ὥσπερ καὶ 4ἰσχύλος ἐποίησεν 

(ἔ. 314 Ν᾽)" 

εἶτ᾽ οὖν σοφιστὴς καλὰ παραπαίων χέλυν. 

ὅτι δὲ πρὸς τὴν μουσικὴν οἰκειότατα διέκειντο οἵ 
ἀρχαῖοι δῆλον καὶ ἐξ Ὁμήρου: ὃς διὰ τὸ μεμελοποι- 
ηκέναι πᾶσαν ἑαυτοῦ τὴν ποίησιν ἀφροντιστὶ [τοὺς] 

πολλοὺς ἀκεφόάλους ποιεῖ στίχους καὶ λαγαρούς, ἔτι 

ὃξ μειούρους. Ξενοφάνης δὲ καὶ Σόλων καὶ Θέογνις 
καὶ Φωκυλίδης, ἔτι δὲ Περίανδρος ὃ Κορίνϑιος ἐλε- 
γειοποιὺς καὶ τῶν λοιπῶν οἱ μὴ προσάγοντες πρὺς τὰ 

ποιήματα μελῳδίαν ἐχπονοῦσι τοὺς στίχους τοῖς ἀριϑ- 

μοῖς χαὶ τῇ τάξει τῶν μέτρων... καὶ σκοποῦσιν ὅπως 

1 φασί Α: οοττ. πθ 2. διαφορὰν Δ: οοτῇ. Οα5 4 ἀνα- 
μιμνησκώμεϑα Α: οοὐτ. Μὺ5 11.12 ἐνδεδεμένη 0 ν (ἄπο6 
8.5) 18 σοφώτατοι ὅτι μουσικώτατοι Ἐὶ (τηαΐαίω πὑγαοῦμγ8), 

ἴοτῦ, μουσικώτατον {ὄντα 11 καλὰ οοτταρύίαπη, ῥαϊῦ δ ]θοῦ!- 
γατη γεαῦ σοβάδα νεὶ ᾿Ιάδα (μος ὙΥ 114) 18 οἰκειότητα Α.: ΘΟΥΥ. 

18. 20 τοὺς 46], Μοῖπ 26 ρευιῦ νοσδῦυ]ατη γϑ]αΐ τελείους 

ἃ 
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αὐτῶν μηϑεὶς {μήτεΣ ἀκέφαλος ἔσται μήτε λαγαρὸξ 

ὁ μήτε μείουρος. ἀκέφαλοι δέ εἰσιν οἱ ἐπὶ τῆς ἀρχῆφ. 

τὴν χωλότητα ἔχοντες" 

ἐπειδὴ νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο (Ψ' 3). 

ἐπίτονος τετάνυστο βοὸς ἶφι κταμένοιο (μ 4328. Γ' 815), ἔ 

λαγαροὶ δὲ οἵ ἐν μέσῳ. οἷον" 

αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ 4ἰνείαν φίλον υἱὸν ᾿Δγχίσαο. 

τῶν αὖϑ᾽ ἡγείσϑην ᾿Δσκληπιοῦ δύο παῖδε (Β 181). 

μείουροι δ᾽ εἰσὶν οἵ ἐπὶ τῆς ἐκβολῆς, οἷον" 
ἔ Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν. ὕπως ἴδον αἴολον ὄφιν (Δ 208), 

χαλὴ Κασσιέπεια ϑεοῖς δέμας ἐοικυῖα (Θ 3059). 

τοῦ φέρον ἐμπλήσας ἀσκὸν μέγαν. ἐν δὲ καὶ ἤνα (ι 219). 

88. διετήρησαν δὲ μάλιστα τῶν Ἑλλήνων Δαχεδαιμό- 

νιοι τὴν μουσικήν, πλείστῃ αὐτῇ χρώμενοι. καὶ συχνοὶ 

παρ᾽ αὐτοῖς ἐγένοντο μελῶν ποιηταί. τηροῦσιν δὲ καὶ 
νῦν τὰς ἀρχαίας ὠδὰς ἐπιμελῶς πολυμαϑεῖς τὲ εἰφ᾽ 

ὀβϑϑταύτας εἰσὶ καὶ ἀκριβεῖς. ὅϑεν καὶ Πρατίνας φησί, 

(ἔν. 3 ΒὉ᾽ 
“άκων ὃ τέττιξ εὔτυκος εἰς χορόν. 

[διὸ χαὶ οἵ ποιηταὶ διετέλουν προσαγορεύοντες οὕτως 

τὰς ὠδάς (ἰ. δᾶ. 80 Β) ᾿γλυκυτάτων πρύτανιν ὕμνων" 

καὶ (ἔν. αα. 81) ᾿μέλεα μελιπτέρωτα Μουσᾶν.} ἀπὸ γὸ 

τῆς τοῦ βίου σωφροσύνης καὶ αὐστηρίας μετέβαινον 

ἀσμένως ἐπὶ τὴν μουσικήν. ἐχούσης τὸ κηλητικὸν τῆς 

ἐπιστήμης. εἰχότως οὖν ἐγίνετο χαίρειν τοὺς ἀἄκροω 

μένους. 

1 μήτε δα. Μεοῖ) 4 ἕκοντος ἡ Ἰ σϑύβὰβ δ᾽απαᾶθ ποῖ 
ποίαβ; υἱὸν φίλον Α: οοὐν. Μρίῃ (οὗ, ν. 1. δᾷ ε 238), ροδΐδῃ. 
ΒΟΥ Ρ51550. φίλον υἱέα νἱᾶϊῦ Νᾷθοκ 1 δὲ ΠῚ: γε αὶ 19 Δα 
κωνοτέττιξ ΘΟΌΥ 20 --- ῶῷ. Ὠϊποὸ δἰΐθπα 6886 σἱᾶὶῦ ὙΠΆΓ 
21 ὕμνων (45: ὑμῶν Α 22 μοῦσαν Α: οοὐγ. ΟδΒ 94 ἴον 
ἐχούσης τι κηλητικὸν 28 ἴοτύ. ἐγένετο ἜΝΙ 
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ἐχάλουν ὃὲ καὶ χορηγούς. ὥς φησιν ὃ Βυζάντιος 

ΖΦημήτριος ἐν τετάρτῳ περὶ Ποιημάτων, οὐχ ὥσπερ 
νῦν τοὺς μισϑουμένους τοὺς χορούς, ἀλλὰ τοὺς καϑη- 

γουμένους τοῦ χοροῦ, χαϑάπερ αὐτὸ τοὔνομα σημαίνει. 

χαὶ τὸ χρηστομουσεῖν καὶ μὴ παραβαίνειν τοὺς 

ἀρχαίους τῆς μουσικῆς νόμους. 

συνέβαινε δὲ τὸ μὲν παλαιὸν φιλομουσεῖν τοὺς 
Ἕλληνας" μετὰ δὲ ταῦτα γενομένης ἀταξίας καταγηρα- 

δάντων σχεδὸν ἁπάντων τῶν ἀρχαίων νομίμων ἥ τε 

προαίρεσις αὕτη κατελύϑη καὶ τρόποι μουσικῆς φαῦλοι 

χατεδείχϑησαν. οἷς ἕκαστος τῶν χρωμένων ἀντὶ μὲν 
θαότητος περιεποιεῖτο μαλακίαν, ἀντὶ δὲ σωφροσύνης 
ἠκολασίαν καὶ ἄνεσιν. ἔσται δ᾽ ἴσως τοῦτο (ἔτι) μᾶλ- 
ον χαὶ ἐπὶ πλέον προαχϑήσεται. ἐὰν μή τις ἀγάγῃ 

ἅλιν εἰς τοὐμφανὲς τὴν πάτριον μουσικήν. τὸ παλαιὸν 
γὰρ χαὶ τῶν ἡρώων τὰς πράξεις καὶ τῶν ϑεῶν τοὺς 

ὕμνους δι’ ὠδῆς ἐποιοῦντο. Ὅμηρος γοῦν φησιν ἐπ᾽ 
χιλλέως (1 189)" “ἄειδε δ᾽ ἄρα κλέα ἀνδρῶν᾽ [ἡρώων]. 

«αἱ τὸν Φήμιον δέ φησιν ὅτι (α 837) 

πολλὰ βροτῶν ϑελκχτήρια οἶδεν, 
ἔργ᾽ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. τά τε κλείουσιν ἀοιδοί. 

ὁ ὃὲ ἔϑος τοῦτο χαὶ παρὰ τοῖς βαρβάροις ἐσῴξετο, 
ἧς φησι Δίνων ἐν τοῖς Περσικοῖς (ΗΘ ΤΠ 90). τὴν 

οὖν Κύρου τοῦ πρώτου ἀνδρείαν καὶ τὸν μέλλοντα 

ὄλεμον ἔσεσϑαι πρὸς ᾿Δἀστυάγην προείδοντο οἵ ὠδοί. 

2 ποιήματος Δ, οἵ, Χ 4524 δ γἱἀθηῦῦ 6χ 86 ἰθΙΏΡΟΥ5 
ἵἱ Ἰαπάδδιοια βἴπιρτδθ βοαὐθπθῖδθ αταρύδθ 5αρθύθθβ 8.9 καὶ 
ρασάντων Α: ΘΟΥΤ. (Δ 5 18 ἔτι δαα. Κ, εἴν ρτδοβίαὺῦ καὶ 
τι ῬΥΟ ἔσται Οοτδ65) 1ὅ εἰς τὸ συμφανὲς Α ΒΕ: οοΥτ. Κα 
5,11 τοὺς μύϑους Καὶ 11 ἐποίουν ὙΥ1]άτα 18 ἡρώων «(ά. 

[ 

Ω. 



998 14 

“ὅτε γάρ, φησίν. ἠἡτήσατο τὴν εἰς Πέρσας ἀποδημίαν 

ὁ Κῦρος (ἐγεγόνει δ᾽ αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ τῶν ῥαβδο- 
φόρων. εἶϑ᾽ ὕστερον ἐπὶ τῶν ὁπλοφόρων) καὶ ἀπῆλ- 

ϑὲν .... εὐωχουμένου οὖν τοῦ ᾿“στυάγους μετὰ τῶν 
φίλων τότε ᾿4γγάρης ὄνομα (οὗτος δ᾽ ἦν τῶν ὠδῶν ὃ 
ἐνδοξότατος) ἧἦδεν εἰσκληϑεὶς τά τε ἄλλα τῶν εἰϑισμέ- 

οι νῶν χαὶ τὸ ἔσχατον εἶπεν ὡς ἀφεῖται εἰς τὸ ἕλος ϑήη- 

ρίον μέγα. ϑρασύτερον ὑὸς ἀγρίου" ὃ ἂν κυριεύσῃ τῶν 

καϑ' αὑτὸ τόπων. πολλοῖς μετ᾽ ὀλίγον ῥαδίως μαχεῖται. 

ἐρομένου δὲ τοῦ ᾿“στυάγους ἱποῖον ϑηρίον: ἔφη Κῦρον 

τὸν Πέρσην. νομίσας οὖν ὀρϑῶς αὐτὸν ὑπωπτευκέναι 

καὶ μεταπεμπόμενος... . οὐδὲν ὥνησεν." 
84. ἐγὼ δὲ ἔχων ἔτι πολλὰ λέγειν περὶ μουσικῆφ᾽ 

αὐλῶν ἀκούων βόμβου καταπαύσω τὸ πολυλογεῖν. τὰ 

ἐχ Φιλαύλου Φιλεταίρου ἐπειπών (11 2388 Κ)' 

ὦ Ζεῦ. καλόν γ᾽ ἔστ᾽ ἀποϑανεῖν αὐλούμενον. 

τούτοις ἐν “Ἧιδου γὰρ μόνοις ἐξουσία 

ἀφροδισιάξειν ἐστίν. οἱ δὲ τοὺς τρόπους 

ῥυπαροὺς ἔχοντες μουσικῆς ἀπειρίᾳ 

δ εἰς τὸν πίϑον φέρουσι τὸν τετρημένον." 

μετὰ δὲ ταῦτα ξητήσεως γενομένης περὶ σαμβύχῃ 

ἔφη ὁ Μασσούριος ὀξύφϑογγον εἶναι μουσικὸν ὕργας 

νον τὴν σαμβύκην διειλέχϑαι τε περὶ αὐτοῦ Εὐφο 
ρέωνα τὸν ἐποποιὸν ἐν τῷ περὶ ᾿Ισϑμίων (ἔν. 88 

χρῆσϑαι φήσας αὐτῷ Πάρϑους καὶ Τρωγλοδύτας τετρί ἢ 

1 ἡγήσατο Α: οογΥ. Κι. 5.1]. παρὰ ᾿ἀστυάγου, 84 ἀπθχὰ Το 
ΥΘηΠααΙη γν. 2 ῬΙΟΠΟΙηΘη αὐτοῦ 4 μἰδύατι ποῦ. Καὶ ὃ Ῥοβ: 
᾿Δγγάρης {τις, 568 Ἰ1ζϑγ᾽ Πᾶθο οταϊπαγαὺ ΠῚπῸ 
Ἕλληνας Εὶ 9. καϑ᾽ αὑτὸν ΑΕ: οοτΥ. Μεῖπ 
ἔπτη ποὺ. Κα, διοθββθθαὺ δαΐθπη Ουτὰτι (ὅμως οὐδὲν ὥνη 
ΟἸΉ15518 ὙΘΙΌΙΒ καὶ μεταπ. Ε) 24 περὶ ἵσμων Α: σοΥ. Μη 
ΟΥΟΙΝ 1828 

“«-ἤ 
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χόρδῳ ὄντι" ἱστορεῖν δὲ τοῦτο Πυϑαγόραν ἐν τῷβθϑ84 
περὶ τῆς ᾿Ερυϑρᾶς Θαλάσσης. καλεῖται δέ τι καὶ τῶν 
πολιορχητιχῶν ὀργάνων σαμβύκη. οὗ τό τε σχῆμα 

κὶ τὴν κατασκευὴν ἀποδείκνυσι Βίτων ἐν τῷ πρὸς 

Ε πτσλον περὶ Ὀργάνων. καὶ ᾿ἀνδρέας ὁ Πανορμίτης 

τῷ τριακοστῷ τρτῷ τῶν Σικελικῶν τῶν κατὰ 

ἄλιν (ΕΗ Ο ΤΥ 802), ὡς ἀπὸ δύο νεῶν προσάγοιτο 

οἷς τῶν ἐναντίων τείχεσι᾽ χαλεῖσϑαί τε σαμβύκην, 

ἐπειδὴ ὅταν ἐξαρϑῇ γίνεται σχῆμα νεὼς καὶ κλίμακος 

"ποιουμένων, ὅμοιον δέ τί ἐστιν καὶ τὸ τῆς σαμβύκης. 

Μόσχος δ᾽ ἐν πρώτῳ Μηχανικῶν Ῥωμαικὸν εἶναι Ὁ 

'ἔγει τὸ μηχάνημα καὶ Ἡρακλείδην τὸν Ταραντῖνον 

ὑρεῖν αὐτοῦ τὸ εἶδος. Πολύβιος δ᾽ ἐν τῇ ὀγδόῃ 
Ἱστοριῶν (ς. 8,6) ᾿ Μάρκελλος, φησί, δυσχρηστού- 

ὑενος ἐν τῇ Συρακουσῶν πολιορκίᾳ ὑπὸ τῶν ᾿᾽Ζρχιμή- 
'ους πο “σμάτων ἔλεγεν ταῖς μὲν ναυσὶν αὑτοῦ 

αϑίξζειν ἐκ Βρυύσσης ᾿Αρχιμήδην, τὰς δὲ σαμβύκας 

᾿ἰχπιξομένας ὥσπερ ἐκ πότου μετ᾽ αἰσχύνης ἐχπεπτω- 
ἕναι." 

θῦ. εἰπόντος δὲ ἐπὶ τούτοις Αἰμιλιανοῦ" “ἀλλὰ 

ἦν, ὦ ἑταῖρε Μασούριε, πολλάκις καὶ αὐτὸς ἐν ἐννοίᾳ ς 
νομαι, μουσικῆς ὧν ἐραστής, περὶ τῆς μαγάδιδος 

Ξ3δρέν νης. πότερον αὐλῶν εἶδος ἢ κιϑάρας ἐστίν. 

᾿ ἰμὲν γὰρ ἥδιστος ᾿ἀνακρέων λέγει που (ἔτ. 18 Β᾿)΄" 

ὁ ψάλλω δ᾽ εἴκοσι. .. 
χορδαῖσι μάγαδιν ἔχων" ὦ Δεύκασπι, σὺ δ᾽ ἡβᾶς. 

Ἰ 
Ἵ 

ὁ ἜΤΙ ππτηθγα8 ϑαβθρθοῦαϑ Τ νεῶν Τάρϑῖα8: ὄνων Α, 
ΦΡοΙγΌ. 8, 6 οἱ Ἄρρ. Μιΐητ. 26 8 ἴοτὺ. δὲ 10 ἑνοποιού- 

Δ: ὁ01τ, Ε, ἑνοποιηϑὲν ἤδταθηι ῬΟΙΥΌ. 1.85 18 ἰοτῦ. ἀκρα- 
μένας ὥσπερ ἐκσπόνδους ῬΟΙΥΡ 2ῦ. 26 εἰχοσίχορδον | 

Ἴγεσσι ]ατα 26 μαγάδην ὈΪϊ 

ΟΞ 



ἃ διὰ τὸ ῥαδίως καταμαντεύεσϑαι τῆς τῶν ποιημάτων 

[. 

Ε(ΦΗΘ ΠῚ 286) λέγοντα πέντε γένη εἶναι αὐλῶν, παρ 
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Ἴων δ᾽ ὁ Χῖος ἐν Ὀμφάλῃ ὡς περὶ αὐλῶν λέγει διὰ 
τούτων (ἴν. 28 Ν)᾽ 

“υδός τὲ μάγαδις αὐλὸς ἡγείσϑω βοῆς. 

ὅπερ ἐξηγούμενος ἰαμβεῖον ᾿4ρίσταρχος ὃ γραμματι- 

χός. ὃν μάντιν ἐχάλει Παναίτιος ὃ Ῥόδιος φιλόσοφος 

διανοίας. γένος αὐλοῦ φησιν εἶναι τὸν μάγαδιν. οὔτ᾽ 

᾿ἀριστοξένου τοῦτ᾽ εἰπόντος ἐν τοῖς περὶ “ὑλητῶν 

ἢ ἐν τοῖς περὶ Αὐλῶν καὶ Ὀργάνων. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 

᾿Αρχεστράτου' πεποίηται γὰρ καὶ τούτῳ δύο βυβλία 

περὶ Αὐλητῶν. οὐκ εἶπεν δὲ τοῦτο οὐδὲ Πύρρανδρος 
ἐν τῷ περὶ “ὐλητῶν. οὐδὲ Φίλλις ὃ 4ήλιος" ξυνέγραψε 

γὰρ καὶ οὗτος περὶ Αὐλητῶν καὶ Εὐφράνωρ. Τρύφων 

δ᾽ ἐν δευτέρῳ περὶ Ὀνομασιῶν λέγει οὕτως (ἔν. 1100) 
“ὁ δὲ μάγαδις καλούμενος αὐλός. καὶ πάλιν" ᾿ςζδη) μάγαδι 

ἐν ταὐτῷ ὀξὺν χαὶ βαρὺν φϑόγγον ἐπιδείκνυται. ὦ 

᾿ἀναξανδρίδης ἐν Ὁπλομάχῳ φησίν (1 149 Κ)" 

μαγάδι λαλήσω μικρὸν ἅμα δοι καὶ μέγα. 

τὴν ἀπορίαν οὖν μοι ταύτην οὐδεὶς ἄλλος δυνήδσε 
ἀπολύσασϑαι. καλὲ Μασούριε. ἢ σύ. 

806. καὶ ὃς ἔφη: ᾿Δέδυμος ὃ γραμματικὸς ἐν τὰ 

εἰς Ἴωνα ᾿Δἀντεξηγήσεσιν (ρ. 802 Βομτη), ἑταῖρε “4 ἰμιλιαν, 

μάγαδιν αὐλὸν ἀκούει τὸν κιϑαριστήριον. οὗ μνὴμ 

νεύειν ᾿ριστόξενον ἐν πρώτῳ περὶ “ὐλῶν Τρήσει 

9. αὐλῶν καὶ ἴοτ᾽. ἀο]οπᾶδ, 564 ραὐθηῦ αδἱϊδθ επιδπᾶδ 
νἷὰθ 18 ΕΌΡΒΥΔΠΟΥ περὶ Αὐλῶν βουτϊρβοτγαῦ, οὗ, ΤΥ Ρ. 182 (ὁ. 
16 αὐλός, ὃ καὶ παλαιομάγαδις ϑοπορπμοήδπμ, οἵ. ΤΥ Ῥ. 191 
(6. 80), αἱ Ἰοοὰβ ῦμο τοϊῃὶ νἱάθίατ οχ ΒΟΟ ΘΟΥΓΙΡΘΠΟΙΒ ᾿ 
αᾶὰα. Καὶ 11 ἀλεξανδρίδης Α, οὗ ΤΥ 1898 18 μάγαδιν.: 
οοΥν. ΜΙ Ια μέγαν Α: οοτν. Βοῆν, 22 πρὸς Ἴωνα Ἀ: οἷ: 
ὙγΠ] δ (511 1]Π106Γ ΒΔΡΡῚ 94 ἴογτί. περὶ Αὐλῶν Σιυγκροίσεωθ, 
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ψίους. παιδικούς. κιϑαριστηρίους. τελείους, ὑπερτελείους. 

ἢ ἐλλείπειεν οὖν δεῖ παρὰ τῷ Ἴωνι τόν τε σύνδεσμον, 
ἵν᾿ ἦ μάγαδις αὐλός 8) ὃ προσαυλούμενος τῇ μαγάδιδι. 
ἡ γὰρ μάγαδις ὄργανόν ἐστι ψαλτικόν, ὡς ᾿ἀνακρέων 
φησί (ἔτ. 18). Δυδῶν τε εὕρημα. διὸ καὶ τὰς “υδὰς 

ψαλτρίας φησὶν εἶναι ὁ Ἴων ἐν τῇ Ὀμφάλῃ διὰ τού- 
τῶν (τ. 92 Ν᾽)" 

ἀλλ᾽ εἶα, “υδαὶ ψάλτριαι παλαιϑέτων 
ὕμνων ἀοιδοί. τὸν ξένον κοιμήσατε. 

Θεόφιλος δ᾽ ὁ κωμικὸς ἐν Νεοπτολέμῳ καὶ τὸ τῇθϑὃ 
μαγάδιδι ψάλλειν μαγαδίζειν λέγει ἐν τούτοις (1 418 Κ)᾽ 

πονηρὸν υἱὸν καὶ πατέρα καὶ μητέρα 

ἐστὶν μαγαδίξειν ἐπὶ τροχοῦ καϑημένους" 

οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ταὐτὸν ἄσεται μέλος. 
Εὐφορίων δὲ ἐν τῷ περὶ ᾿Ισϑμίων (ἔν. 32 Μ) παλαιὸν 

μέν φησι τὸ ὄργανον εἶναι τὴν μάγαδιν. μετασκευα- 

σϑῆναι δ᾽ ὀψέ ποτε καὶ σαμβύκην μετονομασϑῆναι. 

πλεῖστον δ᾽ εἶναι τοῦτο τὸ ὄργανον ἐν Μιτυλήνῃ, ὡς 

χαὶ μίαν τῶν Μουσῶν ἔχουσαν αὐτὸ ὑπὸ “εσβοϑέμι- " 
δος ποιηϑῆναι ἀρχαίου ἀγαλματοποιοῦ. Μέναιχμος 
δ᾽ ἐν τοῖς περὶ Τεχνιτῶν (ἔτ. ὅ Μ) τὴν πηκτίδα, ἣν τὴν 

ὑτὴν εἶναι τῇ μαγάδιδι. Σαπφώ φησιν εὑρεῖν. ᾽4ρι- 
στόξενος δὲ (ΓΘ 1 286) τὴν μάγαδυν καὶ τὴν πηκτίδα 

ὠρὶς πλήκτρου διὰ ψαλμοῦ παρέχεσθαι τὴν χρείαν. 
ἰόπερ καὶ Πίνδαρον εἰρηκέναι ἐν τῷ πρὸς Ἱέρωνα 

λίῳ (ἔν. 1285 ΒΏ, τὴν μάγαδιν ὀνομάσαντα ψαλμὸν 

2 οὖν λέγει Μοΐῃ, 568 ἐγεάῖίεα, ἔουυῖ ροθϑαπῦ 8 ὃ'᾽ ὁ Κ: 
μαγάδι ἃ: οοὐτ, αὶἴ ὅ αὐδῶν οὐ αὐδὰς Α: οοΥτΥ. ΜαΒ 

κοσμήσατε Α: οοτγ. Μοίη 10 κωμωδικος Α: ΟοΥΥ. Κὶ, 

ΑΥΗΈΝΑΕσΞ [Π|. 206 
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ἀντίφϑογγον, διὰ τὸ διὰ δύο γενῶν ἅμα καὶ διὰ πασῶν 

ἔχειν τὴν συνῳδίαν ἀνδρῶν τε καὶ παίδων. καὶ Φρύ- 
νιχος δ᾽ ἐν Φοινίσσαις εἴρηκε (ἔτ. 11 Ν)" 

ψαλμοῖσιν ἀντίσπαστ᾽ ἀείδοντες μέλη. 

καὶ Σοφοκλῆς ἐν Μυσοῖς (ἔν. 818 Ν)" 

πολὺς δὲ Φρὺξ τρίγωνος. ἀντίσπαστά {τε 
“υδῆς ἐφύμνει πηχτίδος συγχορδία. 

81. διαποροῦσι δ᾽ ἔνιον ὅπως τῆς μαγάδιδος οὔσης 

κατὰ ᾿ΔΑνακρέοντα (ὀψὲ γάρ ποτε τὰ πολύχορδα ὀφϑῆ- 

γα!) μνημονεύων αὐτῆς ὃ ᾿ἀνακρέων λέγει (ἔν. 18). ᾽ 
ψάλλω δ᾽ εἴκοσι... 

χορδαῖσι μάγαδιν ἔχων. ὦ Δεύκασπι. 

καὶ ὃ μὲν Ποσειδώνιός φησιν (6 ΤΠ 211) τριῶν 

καὶ Δυδίου" ταύταις γὰρ μόναις τὸν ᾿ἀνακρέοντα κεχρῆ- 

σϑαι' ὧν ξ΄ χορδαῖς ἕχάστης περαινομένης εἰκότως 

φάναι ψάλλειν αὐτὸν κ΄ χορδαῖς. τῷ ἀρτίῳ χρησάμενον 

ἀριϑμῷ τὴν μίων ἀφελόντα. ἀγνοεῖ δ᾽ ὁ Ποσειδώνιοῦρ 
ὅτι ἀρχαῖόν ἐστιν ὄργανον ἡ μάγαδις,. σαφῶς Πινδάρου 

λέγοντος τὸν Τέρπανδρον ἀντίφϑογγον εὑρεῖν τῇ παρὰ 
“υδοῖς πηχτίδι τὸν βάρβιτον (ἔν. 128 Β΄) 

τόν ῥὰ Τέρπανδρός ποϑ' ὁ “έσβιος εὗρε 
πρῶτος ἐν δείπνοισι “Πυδῶν 
ψαλμὸν ἀντίφϑογγον ὑψηλᾶς ἀκούων πηκτίδος. 

1 διὰ τὸ δύο (ἀο]οῦο «αἸύοτο διὰ) Νίαβ, οἵ. 5ἰπαη]1ω ῬΆ11Π6 15 
ΠΩ] οχ Αὐϊβίοχομο (ΤΥ 182 ἢ ἀθϑυαμιρία σϑῦρα ᾿πΐτῷ 6860 
2 χαὶ γυναικῶν Ὶ 06 τε δι, ΤΥ 1882. 7 αὐδης Δ, οὗ 1888 
συγχορδίαι Α (ὔθιι Ρ. 188) 8 βϑηὐθηϊί πᾶθο: αυὶ ροξιονὲ 
μιασαάίν, χιιαο ἑαην Αγιαογοογἐἰβ αοέαία ἴγν ὐἰδιν {υϊέ, ηνιοϊἐϊοϊιογ αὐγὴ 
φοσαγοὸ Αηαογοο, οὐ ἰα σογιδ ἱγδἐγινηιοηέα γεοοηἐζογῖβ αεἰα δ 
δ886η; γουθα ὑυαγραῦω 115. οἵ Ρ. 6846 18 ποσιδώνιος ἃ 
14. ΒΌΡ}]. Μα8, οἵ. ῬΙαῦ, ται. 8 28 λύδιον Α: οουγ. ϑομπθία 
24 ἀντίφϑογγος Δ, οἵ, 1ὐὐ. Ὁ ᾿ 
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πηχτὶς δὲ καὶ μάγαδις ταὐτόν. καϑά φησιν ὁ ᾽Ζ4ρι- 

στόξενος καὶ Μέναιχμος ὁ Σικυώνιος ἐν τοῖς περὶ 

Τεχνιτῶν (ο8. 1.0). καὶ τὴν Σαπφὼ δέ φησιν οὗτος. ἥτις 

ἐστὶν ᾿ἀναχκρέοντος πρεσβυτέρα, πρώτην χρήσασϑαι τῇ 
πηχτίδι. ὅτι δὲ καὶ Τέρπανδρος ἀρχαιότερος ᾿ἀνακρέον- 

τος δῆλον ἐκ τούτων᾽ τὰ Κάρνεια πρῶτος πάντων Τέρ- 

'πανδρος νικᾷ, ὡς Ἑλλάνικος ἱστορεῖ ἔν τε τοῖς ἐμμέ- 
'τροις Καρνεονίκαις κἀν τοῖς καταλογάδην (61 61). 

ἐγένετο δὲ ἡ ϑέσις τῶν Καρνείων κατὰ τὴν ἕκτην καὶ 

εἰκοστὴν ὀλυμπιάδα, ὡς Σωσίβιός φησιν ἐν τῷ περὶ 

Χρόνων (0. 1625). Ἱερώνυμος δ᾽ ἐν τῷ περὶ Κιϑαρῳ- 
δῶν, ὅπερ ἐστὶ πέμπτον περὶ Ποιητῶν (ἔτ. ὅ Ηἰ). κατὰ 
᾿Ζυκοῦργον τὸν νομοϑέτην τὸν Τέρπανδρόν φησι γενέ- 
'σϑαι, ὃς ὑπὸ πάντων συμφώνως ἱστορεῖται μετὰ ᾿Ιφίτου 

τοῦ ᾿Ηλείου τὴν πρώτην ἀριϑμηϑεῖσαν τῶν Ὀλυμπίων 
ϑέσιν διαϑεῖναι. Εὐφορέων τε ἐν ἱτῷ περὶ ᾿Ισϑμίων 
(ἢ. 82 Μ) τὰ πολύχορδά φησι τῶν ὀργάνων ὀνόμασι 

μόνον παρηλλάχϑαι. παμπάλαιον δ᾽ αὐτῶν εἶναι τὴν 
χρῆσιν. 98. Ζιογένης δ᾽ ὃ τραγικὸς διαφέρειν πη-686 
χτίδα μαγάδιδος, λέγων οὕτως ἕν τῇ Σεμέλῃ (ρ. 1τὸ Ν᾽)" 

καίτοι κλύω μὲν ᾿“σιάδος μιτρηφόρους 

Κυβέλας γυναῖκας. παῖδας ὀλβίων Φρυγῶν, 

τυπάνοισι καὶ ῥόμβοισι καὶ χαλκοχτύπων 
βόμβοις βρεμούσας ἀντίχερσι κυμβάλων... 

ὅ σοφὴν ϑεῶν ὑμνῳδὸν ἰατρόν 8’ ἅμα. 

κλύω δὲ Πυδὰς Βακχτρίας τε παρϑένους 

12 ἰουῦ. πέμπτον τῶν» 1ὅ ἰογῦ. τῶν Ὀλυμπιάδων δια- 
ϑεῖναν, ροϑὺ παθὸ ἰηθογοίαιῦ ἔουΐαθθθ ἀθ Απθογθοηθβ δϑύδίθ 
ΧΡ οαϊο 20 οἴεται λέγων ΒΞ 28 τυμπάνοισι Α: ΟΟΥΥ. (δ 5 
24 ἀντὶ χερσὶ Α: οοτγ. ὅΔ45, κυμβάλων ἀντηχέσι ΜοίΠπΘΥ (τη 6115 
ἀντήρεσι) ἘὨϊαΐατη ποῦ.  Πᾶτπ 26 Βασσάρας τε Κι, οὗ ΟὟ 1988 

260 
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ποταμῷ παροίκους “Ἵλυι Τμωλίαν ϑεὸν 

δαφνόσκιον κατ᾽ ἄλσος άρτεμιν σέβειν 

Ὁ ψαλμοῖς τριγώνων πηκτίδων ἀντιζύγοις 

10 ὁλκοῖς κρεχούσας μάγαδιν, ἔνϑα “Τ|Περσικῷ 

νόμῳ ξενωϑεὶς αὐλὸς ὁμονοεῖ χοροῖς. 

καὶ Φίλλις δ᾽ ὁ 4ήλιος ἐν δευτέρῳ περὶ Μουσιχῆ 

διαφέρειν φησὶ πηκτίδα μαγάδιδος, λέγων οὕτως" “φοί 
γικες, πηχτίδες. μαγάδιδες. σαμβῦκαι. ἰαμβῦκαι. τρ 

γῶνα, κλεψίαμβοι, σκινδαψοί, ἐννεάχορδα. ἐν οἷς γάρ 

φησί, τοὺς ἰάμβους ἦδον ἰαμβύκας ἐκάλουν" ἐν οἷς δ 

ὁ παρελογίξοντο τὰ ἐν τοῖς μέτροις κλεψιάμβους. μαγά 
διδας δὲ (ἐν οἷο) τὰ διὰ πασῶν καὶ πρὸς ἴσα τὰ μέρ 

τῶν ἀδόντων ἡρμοσμένα. καὶ ἄλλα δ᾽ ἦν παρὰ ταῦτα 
καὶ γὰρ βάρβιτος ἢ βάρμος καὶ ἄλλα πλείονα τὰ μὲ 
ἔγχορδα, τὰ δὲ ἔνηχα κατεσκεύαζον. 

7 

89, ἦν γὰρ δή τινα καὶ χωρὶς τῶν ἐμφυσωμένω 
καὶ χορδαῖς διειλημμένων ἕτερα ψόφου μόνον παρ 

σκευαστικά, καϑάπερ τὰ κρέμβαλα. περὶ ὧν φησι Ζι 

καίαρχος ἕν τοῖς περὶ τοῦ τῆς “Ελλάδος Βίου (Ἢ 

ΤΠ 289). ἐπιχωριάσαι φάσκων ποτὲ καϑ' ὑπερβολὴν Σὲ 
τὸ προσορχεῖσθαί τε καὶ προσάδειν ταῖς γυναιξὶ 

ἃ ὄργανά τινα ποιά, ὧν ὅτε τις ἅπτοιτο τοῖς δακτύλο 

ποιεῖν λιγυρὸν ψόφον" δηλοῦσθαι δὲ ἐν τῷ τῆς ᾽4ρτ 

μιδος ἄσματι (ὁ. γορ. 8 ΒΩ), οὗ ἐστιν ἀρχή" “Ἄρτεμι; δ 

1 παροικοῦσα λυι Α: οοὐν. Οαπΐο 8 .πηκτίδων {τὴν ΟἹ 
4 ἰοτύ. ὁλκαῖς (ᾷοο οὐϊδη ατϑ) γνθ] ὁλκῇ, αὐδιπασϑπι Υϑαὶ 

οἵ, Ῥ. 6860 14 βάρωμος ΤΥ 182} 1ὅ ἔνχορδα Α: ΘΟΥΤ. 
24 οδγτῖθη ἔουίαθβθ Αἰουηδηῖϊβ (οαΐὰ5. οὗ ἔν, 45), δπιθπᾶ 
πθααῃῦ 
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μέ τι φρὴν ἐφίμερον ὕμνον υεναιτε ὅϑεν αδὲ τις ἀλλὰ 
χρουσοφανια κχρέμβαλα χαλχοπάραα χερσίν. Ἕρμιπ- 

πος δ᾽ ἐν Θεοῖς τὸ τούτοις κρούειν κρεμβαλίζειν εἴρη- 

χὲν ἐν τούτοις (1 232 Κ᾽)" 

λεπάδας δὲ πετρῶν ἀποκόπτοντες 
χρεμβαλίζουσι. 

Δίδυμος δέ φησιν (ρ. 260 611) εἰωϑέναι τινὰς ἀντὶ 
τῆς λύρας κογχύλια καὶ ὄστρακα συγκρούοντας ἔρρυϑ- ὁ 

μὸν ἦχόν τινα ἀποτελεῖν τοῖς ὀρχουμένοις, καϑάπερ 
καὶ Δριστοφάνην ἐν Βατράχοις φάναι (1808). 40.᾽49- 
τέμων δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Ζιονυσιακοῦ Συστήματος 
(ῬῊΘ ΤΥ 842) Τιμόϑεόν φησι τὸν Μηιλήσιον παρὰ τοῖς 

πολλοῖς δόξαι πολυχορδοτέρῳ συστήματι χρήσασϑαι 

τῇ μαγάδι᾽ διὸ καὶ παρὰ τοῖς “άκωσιν εὐθυνόμενον 

ὡς παραφϑείροι τὴν ἀρχαίων μουσικήν, καὶ μέλλοντός 
τινος ἐχτέμνειν αὐτοῦ τὰς περιττὰς τῶν χορδῶν, δεῖξαι 

παρ᾽ αὐτοῖς ὑπάρχοντα ᾿4πολλωνίσκον πρὸς τὴν αὑτοῦ ἢ 

σύνταξιν ἰσόχορδον λύραν ἔχοντα καὶ ἀφεϑῆναι. Δ οῦ- 
θεὲς δ᾽ ἐν τῷ περὶ Τραγῳδίας (ΓἩ 6 ΤΠ 486) ὠνομάσϑαι 

φησὶ τὴν μάγαδιν ἀπὸ Μάγδιος Θρᾳκὸς γένος. ᾽4πολ- 
λόδωρος δ᾽ ἐν τῇ πρὺς τὴν ᾿Ζριστοκλέους ᾿Επιστολὴν 
᾿Δντιγραφῇ ὃ νῦν. φησίν. ἡμεῖς λέγομεν ψαλτήριον, 

τοῦτ᾽ εἶναι μάγαδιν, ὃ δὲ κλεψίαμβος κληϑείς, ἔτι δ᾽ 
ὃ τρίγωνος καὶ ὃ ἔλυμος καὶ τὸ ἐννεάχορδον ἀμαυρό- 
τερὰ τῇ χρείᾳ καϑέστηκεν. καὶ ᾿Ζλκμὰν δέ (ἔν. 91 ΒΏ 687 

ὅ λεπαιδὰς Α: οοΥ. Μυϑ 6 κραμβαλίζουσι ἃ: ΟΟΥΥ. 
Μα8, κρεμβαλιάξουσι Ὄ1, οἵ. Ηδ5. 5.κὁἡὉ 8.9 ἔνρυϑμον α εὔρυ- 
μὸν Ἐὶ 11 συστήματος Οοτδθθ: ἐπιστήματος Α; ἰμΐ6116-. 

Βοπιᾶδ, ἴδταθη ἡ τῶν περὶ Διόνυσον τεχνιτῶν σύνοδυς 12 πρῶ- 
τὸν Καὶ (ργγο παρὰ), παραλόγως Ὑ͵1]δτα 14 τῆς μαγάδιδος Καὶ 
28 ἔτι δ᾽ Ἐ: ἔστι δ᾽ Α 



[9] 

406 14 

φησιν. ἱμάγαδιν δ᾽ ἀποθϑέσϑαι.᾽ Σοφοκλῆς δὲ ἐν 
Θαμύραᾳ (ἔν. 211 Ν)" 

πηχταὶ δὲ λύραι καὶ μαγάδιδες 
τά τ᾽ ἐν Ἕλλησι ξόαν᾽ ἡδυμελῆ. 

Τελέστης δ᾽ ἐν Ὑμεναίῳ διϑυράμβῳ πεντάχορδόν ὅ 
φησιν αὐτὴν εἶναι διὰ τούτων ((τ. 4 Β)" ' 

ἄλλος δ᾽ ἄλλαν κλαγγὰν εὶς 

χερατόφωνον ἐρέϑιζε μάγαδιν., 

[ἐν] πενταρράβδῳ χορδᾶν ἀρϑμῷ 

χέρα καμψιδίαυλον ἀναστρωφῶν τάχος... 

οἶδα δὲ καὶ ἄλλο ὄργανον ᾧ τῶν Θρᾳκῶν οἱ βασιλεῖς. 
ἐν τοῖς δείπνοις χρῶνται, ὥς φησιν Νικομήδης ἐν 

τῷ περὶ Ὀρφέως (Θ ΤΥ 4066). φοίνικα δὲ τὸ ὄργανον 
Ἔφορος (14.1 216) καὶ Σχάμων (υἱά. ΤΥ 490) ἐν τοῦδ 

περὶ Εὑρημάτων ὑπὸ Φοινίκων εὑρεϑὲν ταύτης τυχεῖν 

τῆς προσηγορίας Σῆμος δὲ ὁ 4ήλιος ἐν πρώτῳ 41η- 
λιάδος (Ὀ]4. 492) διὰ τὸ ἐκ τοῦ ἐν Ζήλῳ φοίνικος τοὺς 

ἀγκῶνας αὐτοῦ ἐξειργάσϑαι. τῇ σαμβύκῃ πρώτην φησὶ 

χρήσασϑαι Σίβυλλαν, ἧς Σκάμων ὃ προειρημένος (. 5)" 

ὀνομασϑῆναι δ᾽ αὐτὴν εὑρεϑεῖσαν ὑπὸ Σάμβυκος τινός. 

41. καὶ περὶ τοῦ τρίποδος δὲ χαλουμένου (ὄργανον δὲ 
καὶ τοῦτο μουσικόν) ὃ προειρημένος ᾿ρτέμων γράφει 
οὕτως (Ὁ. 843)" ὅϑεν πολλὰ τῶν ὀργάνων οὐδ᾽ εἰ γέγονε, 

ποτὲ γινώσκεται" χαϑάπερ ὁ Πυϑαγόρου τοῦ Ζακυνϑίου 

τρίπους. ὀλιγοχρόνιον γὰρ τὴν ἀκμὴν σχὼν ἢ διὰ τὸῦ 

1. ΑἸοιμδηΐβ ΞΟΡΠΟΟ}15. ΤΙ ϑῦϊβ ὑθβδυϊσηοηϊδ, 80 Δρο]]οάοσοι 
ϑα]αῦα, ὅ ὑμαιναιωι Α 9. ἐν 46]. 1 πενταράβδωι Δ΄ 
πενταρόδω Εἰ (πενταράβῳ Ο ἰο5ῖ6 βοιν) χορδὰν Α: ΘΟΥ̓Τ. "" 
ἀριϑμῶν ΔῈ: οοἵν. ΒΡῈ 1[10 χεῖρα Α ἘΣ: οοΥτ. Ὑ  Πδπι, ααἱ ψΟΥΒΌΙΠΩΙ, 
ΘΒ ΠΟΡΙ απ ϑρπουῖῦ κάμψει δίαυλον ἀναστροφῶν Α: οοΥν. Εἰ, 
11 ᾿πβύγατηθην! πομθη ἰπύθυοι ῦ 14 σχάμμων αὶ 15 εὗρε: 
ϑέντα Α: οοὐγ. Καὶ 18 ἐξεργάσασϑαι Α: οοὐτ. ον 18.19 Βαδθ 
φαα 1], οὐ σουγαρίδ, φῦ ἢ Κ: καὶ Δ, οπι. Εὶ Ϊ 



14 401 

σε δοκεῖν ἐργώδης εἶναι κατὰ τὴν χειροϑεσίαν ἢ δι᾽ ἣν 

δή ποτ᾽ οὖν αἰτίαν συντόμως καταλυϑεὶς διαλέληϑε 
τοὺς πολλούς. ἦν δὲ παραπλήσιος μὲν Ζελφικῷ τρί- 
ποδὶ καὶ τοὔνομ᾽ ἐντεῦϑεν ἔσχεν, τὴν δὲ χρῆσιν τρι- 

πλῆς κιϑάρας παρείχετο. τῶν γὰρ ποδῶν ἑστώτων ἐπί 

τινος βάσεως εὐστρόφου, καϑάπερ αἵ τῶν περιάκτων 

δίφρων κατασκευάξονται ϑέδεις, τὰς μέσας τρεῖς χώρας ἃ 

τὰς ἀπὸ ποδὸς ἐπὶ πόδα διεστώσας ἐνέτεινε χορδαῖς͵ 

ὑπερϑεὶς ἑκάστῃ πῆχυν καὶ κάτω προσαρμόσας χορδο- 
τόνια. καὶ τὸν ἐπάνω κόσμον κοινὸν τοῦ λέβητος καὶ 
τῶν παρηρτημένων ἐνίων ἀποδούς" ἐξ ὧν καὶ τὴν 

φαντασίαν εἶχεν ἀστείαν καὶ τὸν ἦχον προσέβαλλεν 
ἁδρότερον. διένειμεν δὲ τὰς τρεῖς χώρας ταῖς τρισὶν 
ἁρμονίαις τῇ τε δωριστὶ καὶ φρυγιστὶ καὶ λυδιστί. καὶ 
χαϑεζόμενος αὐτὸς ἐπί τινος δίφρου περὶ ταυτὸν συμ- 

μέτρως ἔχοντα τῇ συστάσει. διείρας δὲ τὴν εὐώνυμον 

χεῖρα πρὸς τὴν ἐπιβολήν. [καὶ] τῇ ἑτέρα χρησόμενος 
τῷ πλήκτρῳ. καϑ' ὁποίαν δὴ πρώτην ἡρεῖτο τῶν ἅρμο- 
νιῶν μετέστρεφε τῷ ποδὶ τὴν βάσιν εὔτροχον [δ᾽] 
οὖσαν, χαὶ πρὸς ἑτέραν πλευρὰν πάλιν ἐπιβάλλων 
ἐχρῆτο καὶ πάλιν ἑτέραν. οὕτω δ᾽ ὀξέως ὑπὸ τὴν χεῖρα 

προσῆγεν αὐτῷ τὰ συστήματα ἡ τῆς βάσεως εὐκινησία 

τῷ ποδὶ ψαυομένη καὶ τὴν χειροϑεσίαν ἐπὶ τοσοῦτον 
εὐθίσϑη κατοξύνειν ὥστ᾽, εἴ τις μὴ συνορῴώη τὸ γινό- 

φ 

᾿ς 1 τονίων ΜἭΊΙατη, ἴον. ἠχείων, αὐδθ 5ῖπθ ἀμθϊο ἃ 5ᾷρ6- 
ΤΊΟΥΘ δα ᾿ΠΡΘΥΊΟΥΘσα ρδγύίθτη ρου ποοϑπῦ 12 προσέβαλεν Α 
προσβαλλὸν (510) ἘΠ: ΟΟΥΥ. ς 18. 14 δ᾽ ἑκάστης χώρας ταῖς 
τρισὶν ἁρμονίαις τήν τε α ἑκάστῃ χώρᾳ τὰς τρεῖς ἁρμονίας τήν 
τὲ ἘΠ: ΟΟΥΥ. ὙΥΠθαΏ 1 πρὸς αὐτὸν συμμ. ἔχοντος (ῃοο 501) 
ὙΠΔη 16 διάρας δοῦν 11 καὶ 46]. Καὶ 18 δὴ Κ: ἂν 
19 δ᾽ 46]. Μυ5 20 πλευρὰν νἱἀούυγ 5]ΟΒΒΘ1η8, 21 [οτύ. 
πάλιν {πρὸς ἑτέραν 24 ἠϑίσϑη Α εἴϑιστο Ἐὶ 
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μενον. ἀλλὰ διὰ τῆς ἀκοῆς μόνον κρίνοι. νομίζειν γ΄ 

Ε χιϑαρῶν ἀκούειν διαφόρως ἡρμοσμένων. καὶ τοῦτο τὸ 

ὄργανον ϑαυμασϑὲν ἰσχυρῶς μετὰ τὸν ἐκείνου βίον 

ἐξέλιπεν εὐθέως. 

42. τὴν δὲ ψιλὴν κιϑάρισιν πρῶτόν φησιν Μέ- 

ναιχμος (ἔ. 6) εἰσαγαγεῖν ᾿Ζριστόνικον τὸν ᾿“ργεῖον. τῇ ἡ 

ἡλικίᾳ γενόμενον κατὰ ᾿Αρχίλοχον. κατοικήσαντα ἐν 

Κορκύρᾳ. Φιλόχορος δ᾽ ἐν γ΄ ᾿4τϑίδος (ΗΘ 1 3895) 

“ύσανδρος. φησίν. ὃ Σικυώνιος κιϑαριστὴς πρῶτος 

μετέστησε τὴν ψιλοκιϑαριστικήν, μαχροὺς τοὺς τόνους 

ἐντείνας καὶ τὴν φωνὴν εὔογκον ποιήσας. καὶ τὴν 

ἔναυλον κιϑάρισιν. ἧ πρῶτοι οἵ περὶ Ἐπίγονον ἐχρή- 

ὀβϑσαντο. καὶ περιελὼν τὴν συντομίαν τὴν ὑπάρχουσαν ὦ 

ἐν τοῖς ψιλοῖς κιϑαρισταῖς χρώματά τε εὔχροα πρῶτος 

ἐκιϑάρισε καὶ ἰάμβους καὶ μάγαδιν, τὸν καλούμενον 

συριγμόν, καὶ ὄργανον μετέλαβεν μόνος τῶν πρὸ αὐτοῦ, 

καὶ τὸ πρᾶγμα αὐξήσας χορὸν περιεστήσατο πρῶτοξ. 

Δίωνα δὲ τὸν Χῖον τὸ τοῦ Ζιονύσου σπονδεῖον πρῶ-᾿ 
τον κιϑαρίσαι Μέναιχμος (ἔ. ἡ). Τιμόμαχος δ᾽ ἐν᾿ 
τοῖς Κυπριακοῖς (ΗΘ 1Υ͂ 521) Στήσανδρον λέγει τὸν 
Σάμιον ἐπὶ πλεῖον αὐξῆσαι τὴν τέχνην καὶ πρῶτον ἕν 

Ζελφοῖς κιϑαρῳδῆσαι τὰς καϑ’ Ὅμηρον μάχας. ἀρξά- 

Ὁ μενον ἀπὸ τῆς Ὀδυσσείας. ἄλλοι δὲ πρῶτόν φασιν παρ᾿ 

᾿Ελευϑερναίοις κιϑαρίσαι τὰς ἐρωτικὰς ὠδὰς ᾿Δμήτορα 

τὸν ᾿Ελευϑερναῖον, οὗ καὶ τοὺς ἀπογόνους ᾿Δμητορίδαρῦ 

χαλεῖσϑαι. ᾿᾽Δριστόξενος δέ φησιν (Ὁ. 1.285)" ᾿ὥ ὠσπερ 

2 κιϑαρῶν Μροίπῃ: κιϑαριστῶν ΑΕ ἢ. 8 τ᾽ οργανον Αἰ 
ποίαν ποὺ ῥυορίβθι. βου ρύουιβ ιαύαϑ ΤΡΊΘΠαΙ ἀρ πεῖς [18 ΠΠ} 
4 ἐξέλειπεν Α: οουτ. Εἰ 11. 12 ἔογτύ. τὴν ἔναυλον ἐκυϑάρισει 
14 ἐν ἴοτῦ. ἀοϊθπάστη 16.16 ἐοιηρίαγ! καὶ ἐαμβύκην, καὶ μά 
γαδὶιν τὸν καλούμενον συριγμὸν κιϑαρίξων μετέλαβεν μόνος κτλ 
21 Σαλαμίνιον ὙΠ 24 φδὰς ᾿Δμήτορα Μας: ὡς δα σὸ 
τῶνα ἃ 8 ’Δμητορίδας Μεΐπ, (011. Η68.5. γ: ἀμίτορας Α 
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τῶν ἑξαμέτρων τινὲς ἐπὶ τὸ γελοῖον παρῳδὰς εὗρον, 
᾿ [ Ἀ » ᾿ὕ, - 2 , πες 2 ,ὕ 

οὕτως καὶ τῆς κιϑαρῳωδίας πρῶτος Οἰνώπας" ὃν ἐξήλω- 

σαν Πολύευκτός τε δ΄ 4χαιὸς καὶ Ζιοκλῆς ὃ Κυναιϑεύς.᾽ 

χαὶ μοχϑηρῶν δὲ ἀσμάτων γεγόνασι ποιηταί, περὶ ὧν 
φησι Φαινίας ὁ ᾿Ερέσιος ἐν τοῖς πρὺς τοὺς Σοφιστὰς 

(Ὲ6 Π 299) γράφων οὕτως" ᾿ Τελένικος ὃ Βυζάντιος, 

ἔτει ὃὲ ᾿4ργᾶς ποιηταὶ μοχϑηρῶν ὕντες νόμων πρὸς 

μὲν τὸν ἴδιον χαραχτῆρα τῆς ποιήσεως εὐπόρουν, τῶν 
ὃὲ Τερπάνδρου καὶ Φρύνιδος νόμων οὐδὲ κατὰ μικρὸν 

ἠδύναντο ἐπιψαῦσαι. τοῦ ᾿4ργᾶ μνημονεύει. ἯἽλεξις 
ἐν ᾿ΖΔποβάτῃ οὕτως (Π 304 Κ)᾽ 

Χορόνικος (ὃ, ποιητὴς ὁδί. 

Β. τίνων ποιητὴς ἀσμάτων; 4. σεμνῶν πάνυ. 

Β. τί πρὸς τὸν ᾿Δργᾶν οὗτος; 4. ἡμέρας δρόμῳ 
χρείττων. 

αἱ ᾿δναξανδρίδης ἐν Ἡρακλεῖ (14. 141)" 

ὃ μὲν γὰρ εὐφυής τις εἶναι φαίνεται" 
ὡς δ᾽ εὐρύϑμως λαβὼν τὸ μελετητήριον 

εἶτ᾽ ἐσχεδίασε δριμέως ἐνπαπαι, 
μεστὸς γενόμενος πρὸς τὸν ᾿4ργᾶν βούλομαι 

ὅ κωδωνίσας πέμψαι σ᾽ ἀγωνιούμενον, 

ἵνα καὶ σὺ νικᾷς τοὺς σοφιστάς, ὦ φίλε. 
.9, ὃ δὲ τοὺς εἰς Χιωνίδην ἀναφερομένους ποιήσας 
Ἰτωχοὺς Γνησίππου τινὸς μνημονεύει παιγνιαγράφου 

ἧς ἱλαρᾶς μούσης, λέγων οὕτως ( ὅ ΚΕ)" 
ταῦτ᾽ οὐ μὰ Δία Γνήσιππος οὐδὲ Κλεομένης 

ἔν ἐννέ᾽ ἂν χορδαῖς κατεγλυκάνατο. 

2 Οἰνώνας Η1116Υ 1ἔθτηαπθ οἸΐτα ἴῃ 568 0115 ΟἸΆΒα, οἵ. 1 Ῥ. 197 
αἰρέσιος αὶ 12 ΟΠοτοπίουϑ δροτίβ 15 απθτα Τοθπίουτη γοσαῦ 
ὍΘ Π18.5 ὁ δᾷᾶ, ς 18 εὔρυϑμος Α.: οοΥ. ΞΟΠ 
Θχύγοχηδ, οοτταρέῶ 28 χιωνίδη Α: ΟΟΥ. Μὰβ 206 οὐδὲ 

ἰρίπ: οὐδ᾽ ὁ΄ Α 27 ἐννέα χορδαῖσιν Α: ΟΥΥΤ. ῬΟΥΒ 

6 
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καὶ ὁ τοὺς Εἵλωτας δὲ πεποιηκώς φησιν (1 294)" 

τὰ Στησιχόρου τὲ καὶ ᾿Δλκμᾶνος πἼτοῦν τὲ 

ἀρχαῖον ἀείδειν. ὁ δὲ Γνήσιππος ἔστ᾽ ἀκούειν, 

ὃς νυχτερίν᾽ εὗρε μοιχοῖς ἀείσματ᾽ ἐκκαλεῖσθαι 

γυναῖχας ἔχοντας ἰαμβύκην τὲ καὶ τρίγωνον. 

Κρατῖνος ἐν Μαλϑακοῖς (Ὁ. 48)" 

τίς ἄρ᾽ ἐρῶντά μ᾽ οἶδεν, ὦ Γνήσιππε, ἐγὼ πολλῇ χολη. 

οἴομαι... μηδὲν οὕτως μωρὸν εἶναι καὶ κενόν. 

σκώπτει δ᾽ αὐτὸν εἰς τὰ ποιήματα καὶ ἐν Βουκόλοιξ 

(0. 16)" 

ΐ ὃς οὐκ ἔδωκ᾽ αἰτοῦντι Σοφοκλέει χορόν, 

τῷ Κλεομάχου δ᾽. ὃν οὐκ ἂν ἠξίουν ἐγὼ 

ἐμοὶ διδάσκειν οὐδ᾽ ἂν εἰς ᾿Αδώνια. 

ἐν δὲ ταῖς “ὥραις (Ὁ. 90)" 

ἴτω δὲ καὶ τραγῳδίας 

ὁ Κλεομάχου διδάσκαλος 

μετ᾽ αὐτόν, (ὃ) παρατιλτριῶν 

ἔχων χορὸν λυδιστὶ τιλλουσῶν μέλη πονηρά. 
θὁβϑοΤηλεκλείδης δὲ ἐν τοῖς Στερροῖς (Ὁ. 217) καὶ περὶ 

μοιχείας ἀναστρέφεσϑαί φησιν αὐτόν. Κλέαρχος δὲ 
ἐν δευτέρῳ ᾿ΒΕρωτικῶν (ΔΘ 1Π 816) τὰ ἐρωτικά φησιν 

ἄσματα καὶ τὰ “οκχρικὰ καλούμενα οὐδὲν τῶν Σαπφοῦς 
καὶ ᾿ἀνακρέοντος διαφέρειν. ἔτι δὲ τὰ ᾿Αρχιλόχου καὶ 

1 ἰλεώτας Α: οοΥτ. Οδ5 . 8. σιμωνίδου τ᾽ ἀρχαῖον Α: 
60}. Μαβ, ὕατη ἀειδέν Ὁ, ΟῚ πὴ} ἄδειν ἀρχαῖον Δ]ατα 
8.4 ἐστιν ἀκούειν κεῖνος νυχτερινα Α: 6ΟΥΥ. Ήρυτα, ἴογῦ. ἐστ᾽ 
ἀμείνων 41. ἄσματ᾽ 1 ἔρωτα Α:: Θ6ΟΥΥ. Ῥαῖθο, ὕσπι εἶδεν 
Ηρα, Γνήσιππέ πω ΤΟΥ, ΘρῸ ΠῸῚ Θχρβαᾶϊο 8 γὰρ ΒΌΡΡΙ. 
Οτού, 'Ροβϑίβ μὲν 11 σοφοκλεὶ Α: οοὐΥ. Μοῖὶπθ 12 κλεομόάχῶι 
Α : ΟΟΥΥ, ΒΟΌΣ 18 ἀδώνεια Α: οοὐν. ΜΒ 117 μετ᾽ αὐτόν, 
ὁ Κ: μετὰ τῶν Α 21 τὰ Ἰωνικά Ὑ͵Ίϊαα 28 διαφϑείρειν Α: 
οοΥΥ. ΜΒ 28 5664. οὕϊατα πᾶθοὸ ΟἸθαυομϊ, πἰϑὶ αὐαοα «πηδίουϊδθ 
ορ᾿βϑύαϊαθ ἔογύαβθβθ ἃ Αἰβομαθο δαἀάϊίαθ ϑαμὺ 
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τῶν Ὁμήρου ᾿Επικιχλίδων τὰ πολλὰ διὰ τῆς ἐμμέτρου 
ποιήσεως τούτων ἔχεταί τινος τῶν παϑῶν. ἀλλὰ καὶ 

τὰ ᾿“σωποδώρου περὶ τὸν Ἔρωτα καὶ πᾶν τὸ τῶν ἐρω- 
τικῶν ἐπιστολῶν γένος ἐρωτικῆς τινος διὰ λόγου ποιή- 

σεώς ἐστιν." 

44. τοσαῦτα τοῦ ἤἴασουρίου; διεξελϑόντος περι- ἢ 
ηνέχϑησαν ἡμῖν καὶ αἱ δεύτεραι καλούμεναι τράπεζαι. 

πολλάκις ἡμῖν διδόμεναι οὐ μόνον ταῖς τῶν Κρονίων 

ἡμέραις, ἐν αἷς Ῥωμαίων παισὶν (ἔϑος ἐστὶνν ἑστιᾶν 

τοὺς οἰκέτας, αὐτοὺς τὰς τῶν οἰκετῶν ἀναδεχομένους 

λειτουργίας. Ἑλληνικὸν δὲ τοῦτο τὸ ἔϑος᾽ ἐν Κρήτῃ 

γοῦν τῇ τῶν Ἑρμαίων ἑορτῇ τὸ ὅμοιον γίνεται, ὥς φησι 

Καρύστιος ἐν ᾿Ιστορικοῖς Ὑπομνήμασιν (ἬΟ ΤΥ 868). 
εὐωχουμένων γὰρ τῶν οἰκετῶν οἱ δεσπόται ὑπηρετοῦ- 

σιν πρὸς τὰς διακονίας. καὶ ἐν Τροιζῆνι δὲ μηνὶ ΓΕε- 
ραιστίῳ᾽ πανήγυρις δὲ τότε γίνεται πολυήμερος, ἧς ἐν 
μιᾷ οἱ δοῦλοι μετὰ τῶν πολιτῶν κοινῇ τὲ ἀστραγαλί- 

ζουσιν καὶ οἵ κύριοι τοὺς δούλους ἑστιῶσιν, ὡς ὃ αὐτός 

φησιν Καρύστιος. Βήρωσος δ᾽ ἐν πρώτῳ Βαβυλω- 

νιακῶν (ΗΘ 1 498) τῷ “ώῳ φησὶ μηνὶ ἑἕκκαιδεκάτῃ 

ἄγεσϑαι ἑορτὴν Σάκαια προσαγορευομένην ἐν Βαβυλῶνι 

ἐπὶ ἡμέρας πέντε, ἐν αἷς ἔϑος εἶναι ἄρχεσθαι τοὺς 

δεσπότας ὑπὸ τῶν οἰκετῶν ἀφηγεῖσϑαί τε τῆς οἰκίας 

ἕνα αὐτῶν ἐνδεδυκότα στολὴν ὁμοίαν τῇ βασιλικῇ, ὃν 

καὶ χαλεῖσϑαι ζωγάνην. μνημονεύει τῆς ἑορτῆς καὶ 
Κτησίας ἐν δευτέρῳ Περσικῶν (ἴ. 16 ΜΝ). Κῷοι δὲ ἃ 

τοὐναντίον δρῶσιν, ὡς ἱστορεῖ Μακαρεὺς ἐν τρίτῳ 

4 διαλόγου Α: οοὐγ. (δ 8 8 ἐν ταῖς Ἐὶ 9. ἔϑος 
ἐστὶν Ξυργη]. Νυ5, ἔϑος ἦν ΒΌΡΡ]. Βὶ 16. 16 Γεραστίῳ ΠΟΙ 
τοῦθ Ομ 10.117 ἔοτῦ, ὧν ἐν μιᾷ 19 ἐν τρίτῳ Μυθ]]6ὺ 
21 σακέαν ΔΈ: οΟΥ̓. Οδ5 00]]. Η635. 8.0 2ὅ ζογάνην Τὶ 
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Κφακῶν (ΒΗ ΙΥ͂ 443)" ὅταν γὰρ τῇ Ἥρᾳ ϑύωσιν. δοῦ- 
λοι οὐ παραγίνονται ἐπὶ τὴν εὐωχίαν. διὸ καὶ Φύ- 

λαρχον εἰρηκέναι" 

σουριην μοῦνοι μὲν ἐλεύϑεροι ἱεροεργοί, 

ἀνδρασι προσκεινοισιν ἐλεύϑερον ἅμαρ ἔχοντες" δ 
δούλων δ᾽ οὔτις πάμπαν ἐσέρχεται οὐδ᾽ ἠβαιόν. 

45. Βάτων δ᾽ ὁ Σινωπεὺς ὁ δήτωρ ἐν τῷ περὶ Θεσ- 
6 δαλίας καὶ Αἱμονίας (Ἢ ΙΥ̓ 8349) σαφῶς ἐμφανίζει τὴν 

τῶν Σατουρναλίων ἑορτὴν Ελληνικωτάτην., φάσκων 

αὐτὴν παρὰ τοῖς Θεσσαλοῖς Πελώρια καλεῖσϑαι. γρά- 1 

φῶν οὕτως" ᾿ϑυσίας κοινῆς τοῖς Πελασγοῖς γινομένης 

ἀπαγγεῖλαί τινα τῷ Πελασγῷ ἄνδρα, ᾧ ὄνομα ἦν Πέλω- 

906. διότι ἐν τῇ Αἱμονίᾳ σεισμῶν μεγάλων γενομένων 

ῥαγείη τὰ Τέμπη ὕρη ὀνομαζόμενα καὶ διότι διὰ τοῦ 

διαστήματος ὁρμῆσαν τὸ τῆς λίμνης ὕδωρ ἐμβάλλοι 

εἰς τὸ τοῦ Πηνειοῦ ῥεῖϑρον, καὶ τὴν πρότερον λιμνά- 

ζουσαν χώραν ἅπασαν γεγυμνῶσϑαι καὶ ἀναξηραινο- ὦ 
ἐ μένων τῶν ὑδάτων πεδία ϑαυμαστὰ τῷ μεγέϑει καὶ ἡ 
τῷ κάλλει ἀναφαίνεσθαι. ἀκούσαντα οὖν τὸν Πελα- 

σγὸν τὴν τράπεξαν ἀφϑόνως αὑτῷ κεκοσμημένην τῷ 

Πελώρῳ παραϑεῖναι. καὶ τοὺς ἄλλους δὲ φιλοφρονου- ὦ 

μένους ἕκαστον φέρειν ὅ τι ἔχοι παρ᾽ αὑτῷ βέλτιστον ᾿ 
καὶ παρατιϑέναι ἐπὶ τὴν τράπεζαν τῷ ἀπαγγείλαντι, 
καὶ αὐτὸν τὸν Πελασγὸν προϑύμως διακονεῖν καὶ τῶν 
ἄλλων τοὺς ἐν ἀξιώματι ὄντας ὑπηρετεῖν, καϑότι ἕχά- 

2.8 Εὐφορίωνα εἰρηκέναι Μοῖῃ, ροβ5815 Φιλητᾶν 4 ὃὉ 
Τϊύϊο ἔα1ῦ ΤΔΠΟΙΪΒ. 5176 ΠΟΙΆΘῚ 5176 ΘΟΡΠΟΙΊΘΗ ὅ πρὸς (πὰρ 
Μεἰη) Κῴοισιν Ὑ1]ΘΌν, Ἰαϊθῦ αἰ ἔλευρον ἄμαρ (ΒΆΡΒΥΙΒΟΣ. ἢ, 
αὖ 1ῃ ΟἸΩΗΙΌτΙ5 ἔΟΥΤΩ15. ἀΟΥ]015) ΑΙ: οοὐν. ΜΒ 9. ϑαίαγηδ!ϊα 
ΑΥΒμοπδθαβ οοτηραγαῦ, ποθ Βαΐο 12 ἀναγγεῖλαι Ἀ: οουν. Μοῖπ, 
οὗν. 29 18 γινομένων Α: 6οονν. Εὶ 16 ὁρμήσαντος τῆς ἃ 
ὁρμῆσαι τὸ τῆς ἘΠ: οοὐγ. Μὰβ 
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στῷ ὃ καιρὸς παρέπιπτεν. διόπερ φασίν, ἐπεὶ τὴν 

χώραν κατέσχον, ἀπομίμημα τῆς τότε γενομένης ἕορ- 

τῆς... καὶ ϑύοντας Ζιηὶ Πελωρίῳ τραπέξας τὲ λαμπρῶςρ40 
χοσμοῦντας παρατιϑέναι καὶ οὕτως φιλάνϑρωπον [τε] 

τὴν πανήγυριν συντελεῖν, ὥστε καὶ τοὺς ξένους ἅπαν- 

τας ἐπὶ τὴν ϑοίνην παραλαμβάνειν καὶ τοὺς δεσμώτας 

λύειν καὶ τοὺς οἰκέτας κατακλίναντας μετὰ πάσης παρ- 

ρησίας ἑστιᾶν, διακονούντων αὐτοῖς τῶν δεσποτῶν" 

 χαὶ τὸ σύνολον ἔτι καὶ νῦν Θεσσαλοὺς μεγίστην ἕορ: 

τὴν ἄγοντας προσαγορεύειν Πελώρια.; 

46. πολλάκις οὖν, ὡς ἔφην, τῶν τοιούτων ἡμῖν 

παρατιϑεμένων ἐπιδορπισμάτων ἔφη τις τῶν παρόν- 
τῶν (Επ:. ΗΊρΡΡ. 436) 

αἵ δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι. --- 

τί γὰρ ποϑεῖ τράπεξα; τῷ δ᾽ οὐ βρίϑεται; 

πλήρης μὲν ὄψων ποντίων. πάρεισι δὲ 
μόσχων τέρειναι σάρκες ἀρνεία τε δαὶς 

5 καὶ πεπτὰ καὶ κροτητὰ τῆς ξουϑοπτέρου 
πελάνῳ μελίσσης ἀφϑόνως δεδευμένα, 

φησὶν ὁ Εὐριπίδης ἐν Κρήσσαις (ἔν. 461 Ν). καὶ ὡς 
ὃ Εὔβουλος δ᾽ ἐν Ὀλβία ἔφη (1 190 Κ)" 

ἐν τῷ γὰρ αὐτῷ πάνϑ᾽ ὁμοῦ πωλήσεται 
ἐν ταῖς ᾿Αϑήναις, σῦκα, κλητῆρες, βότρυς, 

γογγυλίδες, ἄπιοι, μῆλα, μάρτυρες, ϑόδα, 

μέσπιλα, χόρια., σχαδόνες., ἐρέβινϑοι, δίκαι, 

1 διόπερ, φησίν ὙΥ 1] 8 .5ΌΡΡ]. ἔογθ ποιουμένους πέλωρι 
Α: οοΥγ. 4 προτιϑέναι ΑἸ: οοΥΥ. Μη τε 46]. Μυ, 
ἰοτῦ, ᾿Ἰπίθυοί 1 δα ϊθούνγατη νοῦ φιλάνϑρωπόν τε {καὶ κοινὴν») 
ἵ γοούϊαβ δὰ τιϑύτη 5ουροΥ5 κατακλίνοντας 1. 8 νοϑιῦθὰ τἱὶχ 
Ἰηΐοστα, παρρησία ἀρυὰ Βαίομθιη βϑυύνοσαιη ογαῦ 10 πελωρίαν 
ἈῈ: οοττ, Μοίη 18 τῷ δ᾽ Ε: τὸ δ᾽ Α 17 τέριναι Α: ὁ011. Ἐὶ 
ἀρνεία Μοῖπ: χηνία αὶ χηνεία Ἐὶ 22 πωλεῖτ᾽ ἀεὶ ἸΚοοῖκ 
28 οὐ καχλητηρες Α: σΟΥΥ. ῬΙΘΥΒΟΙ, 
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ὅ πυός. πυριάτη. μύρτα, κληρωτήρια, 

ὑάκινϑος. ἄρνες. κλεψύδραι. νόμοι. γραφαί. 

μέλλοντος οὖν τοῦ Ποντιανοῦ λέγειν περὶ ἕχάστου 

τῶν παρακειμένων, “οὐ πρότερόν γε. ἔφη ὁ Οὐλπια- 

νός, ἀκουσόμεϑα περὶ τούτων. ἕως ἂν περὶ ἐπιδορ- ὃ 

πισμάτων εἴπῃς. καὶ ὃ Ποντιανός" τραγήματα Κρά- 
της φησὶ φ. 66 Νὴ) Φιλιππέδην λέγειν ἐν Φιλαργύρῳ 

οὕτως (ΠΠ 807 Κ)᾽ 

4 πλαχοῦντες. ἐπιδορπίσματ᾽, ὠά, σήσαμα" 

ὅλην λέγοντα μὲ ἐπιλείποι τὴν ἡμέραν. 
καὶ Δίφιλος ἐν Τελεσίᾳ (1 δ6τ)" 

τράγημα. μυρτίδες. πλακοῦς. ἀμύγδαλα. 

Β. ἐγὼ δὲ ταῦϑ᾽ ἥδιστά γ᾽ ἐπιδορπίζομαι. 
Σώφιλος ἐν Παρακαταϑήκῃ (1 445)" 

ἡδύ γε μετ᾽ ἀνδρῶν ἐστιν Ἑλλήνων αἰεὶ 

συνάγειν" τὸ πρᾶγμα χάριεν. “οὐχὶ δώδεκα - 

κυάϑους΄. ἀνεβόησέν τις. ᾿ ὑποχεῖς; χωμάσαι 

πρὸς τὴν Ταναγρικὴν δεῖ γάρ. ἵν᾽ ἐχεῖ κατακλυϑεὶδ 

ὅ ἐπιδορπίσηται τὰς ὀνείας ματτύας.ἢ 

Πλάτων ἐν τῷ ᾿ΔΑτλαντικῷ μεταδόρπια αὐτὰ καλεῖ ἐν 

τούτοις (Οὐϊξίδθ Ρ. 1164)" πάντα τὲ εὐώδη ἔφερέ που 

τοῖς κατοικοῦσιν ἣ γῆ. καὶ τὸν ἥμερον δὲ καρπὸν 

πλεῖστον ἔφερεν καὶ ἀκροδρύων πλῆϑος καὶ ὅσα παρα- 

μύϑια ἡδονῆς μεταδόρπια.᾽ 41. [Τρύφων δέ φησι 

(. 186 Υ) τὸ παλαιὸν πρὶν εἰσελϑεῖν τοὺς δαιτυμόνας, 

ἐπὶ τῶν τραπεζῶν κεῖσϑαι τὴν ἑκάστου μοῖραν, ὕστε- 

[ς»} 

6 εἴπῃ Α: οοΥτ. βοῦν 10 λέγοντ᾽ οὐκ ἂν ἐπιλείποι μ᾽ ἡμέ- 
ραν ΚοοΟΚκ 12 ἀμυγδαλαῖ Ἄν οοσν ἯΓ 69 10 συνάγειν 801]. 
δεῖπνα ν6] συμπόσια οὐχὶ β΄ Α: οουτν, ΟΟΌ 11 ὑποχει Ἂ: 
ΟΟΥΤ. ΟΟὉ 18 καταλλεισϑεὶς Δ: οοὐν. ΜΒ 21 ἔφερέ που 
Κ: ἐφέρετο Α, αἰ16Υ ΡΙαῖο 24 πλησμονῆς ῬΙαῖο 54--416, 7 
48]. Κ, γ. αα86 Ξϑουηύαν ἫΝ 

" --- - -- τ --΄-- 
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οον δὲ πολλά τε καὶ ποικίλα ἐπεισφέρεσθϑαι" διὸ καὶ 
ἐπιφορήματα κληϑῆναι. Φιλύλλιος δ᾽ ἐν Φρεωρύχῳ 
φησὶν περὶ τῶν δευτέρων τραπεζῶν λέγων᾽" 

ἀμυγδάλια. καρύδι᾽, ἐπιφορήματα. Ῥ 
χαὶ άρχιππος ἐν Ηρακλεῖ καὶ Ἡρόδοτος ἐν α΄. καὶ 
ἐπιδορπίσασϑαι δ᾽ ἔλεγον τὸ ἐντραγεῖν καὶ ἐπιδειπνῆ- 
σαι.] ἅπερ ἼΖρχιππος ἐν Ἡρακλεῖ Γαμοῦντι ἐπιφορή- 
ματα καλεῖ διὰ τούτων (1 680 Κ)᾽ 

ἰτρίοις ἐπιφορήμασί τ’ 
ἄλλοις γέμουσα. 

καὶ Ἡρόδοτος δὲ ἐν τῇ πρώτῃ (ὁ. 133)" “σιτίοις δὲθ41 
ὀλίγοισι χρέονται, ἐπιφορήμασι δὲ πολλοῖς. τὸ μέντοι 
κατὰ τὴν παροιμίαν λεγόμενον “᾿Αβυδηνὸν ἐπιφόρημα᾽ 

τέλος τί ἐστιν [καὶ] ἐλλιμένιον, ὡς ᾿4ριστείδης φησὶν 

ἐν γ΄ περὶ Παροιμιῶν. Διονύσιος δ᾽ ὁ τοῦ Τρύφω- 
τὸ μὲν παλαιὸν πρὶν εἰσελϑεῖν τοὺς δαιτυμόνας 

ἐπὶ τῶν τραπεζῶν κεῖσϑαι τὴν ἑκάστου μοῖραν, ὕστερον 

δὲ πολλὰ {καὶ ποικίλα ἐπιφέρεσϑαι. διὸ καὶ ἐπιφο- 
ρήματα κληϑῆναι.. Φιλύλλιος δ᾽ ἐν Φρεωρύχῳ τὰ 
ἐπιφερόμενα μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων ὧδε (1 181 Κ)" 

ἀμυγδάλια, καρύδι᾽, ἐπιφορήματα. Ρ 

Πλάτων δ᾽ ἐν Μενέλεῳ ἐπιτραπεζώματα αὐτὰ καλεῖ 
οἷον τὰ ἐπιτιϑέμενα ταῖς τραπέζαις βρώματα, λέγων 

ὯΝ (1 622 Κ)᾽ 

εἰπέ μοι, 
ὡς ὀλίγα λοιπὰ τῶν ἐπιτραπεζωμάτων;: 

Β. ὁ γὰρ ϑεοῖσιν ἐχϑρὺς αὐτὰ κατέφαγεν. 

4 ἀμύγδαλα Α: οοττ. ΜεπΠ κάρυα Α: 6017. Ρ. 6410 9 ἔογῦ. 
τρίοισι κἀπιφορήμασιν 14 καὶ 46]1.Κα εναιμενιον Α: 6011. (δ 8 
ἐριστίδης Α 1686 ἱποοτύατα ΤΥΥΡΠΟΙΪΒ νευθδ 5ἰπῦ δῃ ΠΙΟΏΥΒ11 

ἢ ΤΗΔΙΟἼΒΕΥΊ γο 8, 8, ἀἸθοῖρυ]ο χϑρϑίτίο, οἵ, ». 6406 18 καὶ 8αά, 
«040 ἐπεισφέρεσθαι ῬΡ. 640 21 ἀμύγδαλα Α: οἴ. τ. 4 
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γήματά φησι λέγεσϑαι ὑπὸ τῶν ἀρχαίων τρωγάλια" 
ὡσεὶ γὰρ ἐπιδορπισμὸν εἶναι. Πίνδαρος δέ ἐστιν ὃ 
εἰπών (ἔν. 134,3 ΒΌ)᾽ 

δείπνου δὲ λήγοντος γλυκὺ τρωγάλιον. 
καίπερ πεδ᾽ ἄφϑονον βοράν. 

ὄντως γὰρ κατὰ τὸν Εὐριπίδην ἀποβλέψαντα ἔστι: 
εἰς τὰ παρακείμενα εἰπεῖν (ἔν. 1052, 8 Ν)" 

ὁρᾷς τὸν εὐτράπεζον ὡς ἡδὺς βίος. 

48. ὅτι γὰρ ἦσαν καὶ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις αἱ δεύτεραι 

τράπεξαι πολυτελῶς μεμεριμνημέναι, παρίστησιν Πέν 

δαρος ἐν Ὀλυμπιονίκχαις περὶ τῆς Πέλοπος χρεουργίαι 
διηγούμενος (1 50)" 

τραπέξαισι δ᾽ ἀμφὶ δεύτερα κρεῶν 

σέϑεν διεδάσαντο καὶ φάγον. 

ἐμοὶ δ᾽ ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων τιν᾽ εἰπεῖν. ὦ 

οἱ δὲ παλαιότερον ἁπλῶς τραπέξας ἔλεγον, ὡς ᾽4χαιδ᾽ 
ἐν Ἡφαίστῳ σατυρικῷ (ἔν. 11 Ν)" 

ϑοίνῃ σὲ πρῶτον τέρψομεν" πάρεστι δέ, 

Β. τὸ δεύτερον {δὲ τῷ μὲ κηλήσεις τρόπῳ: 

«Α΄. μύρῳ σε χρίσω πάμπαν εὐόσμῳ δέμας. 
Β. ὕδωρ δὲ νῖψαι χεῖρας οὐ πρόσϑεν δίδως: 

ΔΑ. ἡνίκα τράπεξά γ᾽ ἐκποδὼν ἀπαίρεται. 

Ἀριστοφάνης Σφηξίν (1316)" 

ὕδωρ κατὰ χειρός. τὰς τραπέζας εἰσφέρειν. 

2 Αὐιϑύοθθ!β σϑῦθα πιϑρῚ5 ᾿πΐθργτα ᾿πΐγω 1ὐδ. θ᾿ ΟΝ 8 τρ 
γαλιλωσει τρωγάλια ἘΠ: ΟΟΥΤ. βοῦν 6 καὶ περι παις 
φϑονον Α: καίπερ ΒΟΘΟΙΚΏ, τϑ]]α δι ΟΟΥΤ. Βομποιὰ 10 γὰρ. πὸ 
ἰμθρύαμα 11 ἀμφιδευρὰ ἍΥ: ΘΟΧΤ. ον, ἀμφὶ δεύτατα ΒΕ 
10 ἀπορον ἀγαστρίμαργον ((. 6. ἄπορον ἴῃ ἄπορα οογγθοῦαι, 
αὖ ἴῃ Ριπᾶδιϊ 110115.) μακαρώωτιν αὶ 19 σὲ (5: δὲ 20Ε 
ααάᾶ, Οδ9 21 μυροσὲ Α: ΟοΥἿ, Μὰαβ 28 ἡνίκα Κ: ναῦν 
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᾿Δριστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ περὶ Μέϑης παραπλησίως ἡμῖν 
δευτέρας τραπέζας προσαγορεύει διὰ τούτων (ἔν. 91 Β)" 6 

ἱτὸ μὲν οὖν ὅλον διαφέρειν τράγημα βρώματος νομι- 

στέον ὅσον ἔδεσμα τρωγαλίου. τοῦτο γὰρ πάτριον 

τοὔνομα τοῖς Ἕλλησιν, ἐπεὶ ἐν τραγήμασι [τὰ βρώματα] 
παρατίϑενται. διόπερ οὐ κακῶς ἔοικεν εἰπεῖν ὃ πρῶ- 

τος δευτέραν προσαγορεύσας τράπεζαν" ὄντως γὰρ ἐπι- 

δορπισμός τις ὃ τραγηματισμός ἐστιν. καὶ δεῖπνον ἕξτε- 

ρον παρατίϑεται {τὰ τραγήματα. Δικαίαρχος δ᾽ ἐν 

πρώτῳ τῆς εἰς Τροφωνίου Καταβάσεώς φησιν οὕτως 

(ΘΔ Π 260) “ἥ γε τὴν πολλὴν δαπάνην ἐν τοῖς δεί- ἢ 

πνοις παρέχουσα δευτέρα τράπεξα προσεγένετο, καὶ 
στέφανοι χαὶ μύρα καὶ ϑυμιάματα καὶ τὰ τούτοις ἀκό- 
λουϑα πάντα. 49. ἐδίδοτο δὲ καὶ ὠὸν ἐν τῇ δευτέρα 
τραπέζῃ, ὥσπερ καὶ λαγῷα καὶ κίχλαι κοινῇ μετὰ τῶν 
μελιπήκτων εἰσεφέρετο, ὡς ᾿'ντιφάνης ἐν “επτινίσκῳ 

φησὶν οὕτως (1 68 Κ)" 

οἶνον Θάσιον πίνοις ἄν; Β. εἴ τις ἐγχέοι. 

4. πρὸς ἀμυγδάλας δὲ πῶς ἔχεις; Β. εἰρηνικῶς... 
μαλακὰς σφόδρα, διας μέλιτι προσπαίζειν βίαι. 

4. μελίπηκτα δ᾽ εἴ σοι προσφέροι; Β. τρώγοιμι καί. 
ὅ 4. φὸν δέ; Β. καταπίνοιμ᾽ ἄν. Α. ἄλλου δεῖ τινος :042 
ἐν δὲ Ὁμοίοις (0. 82)" 

[Ὁ 

2 ἀπαγορεύει Α: οοττ. Καὶ 4 ἐδέσματος τρωγάλιον ϑ0ῃνΝ 
ὅ σἰοββατα 46], Καὶ, ἴπτα ἔοτύ. παρατίϑεται 1. 8 ἐπιδορπισμὸς 
τραγηματισμός τις ἐστίν Α.: οοττ. Εἰ (αΌΙ ὁ τραγισμός) 9 τὰ 
δα. αὶ 14 ὠὰ ΒΞ 16 προσεφέρετο ὶ 18 ἐγχέαι ΑΕ]: 6017. 
Βαϊποτίοτα 19 δέ πως Δ: οοΥτ. ΚΕ 20 μᾶλλον" δι᾽ ἃς 
μέλιτι προσπαίζειν δέει ΕἸ (οταῖθθο σφόδρα), τνοῖδβι8 ΟΟΥαρύαΒ, 
ἃπΐθ ἀτιθτη ρϑυῖῖ586 απδοάδτη οοηΐ. Ὠ1; ν᾽ θίαγ 1116 46 τη8]15 γ8] 
ΤΠΟΤΌτι5 πίστη, Ἰηΐουτοσδθθθ, οτΐ ἃ]ΐου γϑϑρομαϊῦ μαλακῶς σφόδρ᾽, 
ξθα χο]ίασδ, ποπὶ ᾿πῤθ]]6 σὸ 21 τρώγοιμ᾽ ἄν Ἐ), τρώγοιμ᾽ ἄρα 
ΒΑΣποΙα , ἔοτέ, τρώγοιμί τἄὔν 22 δή τινος Ἀ: ὁοτ7. ΠΟΥ 

Ατεσπαπῦβ ΤΠ 21 
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εἶτ᾽ ἐπεισῆγεν χορείαν ἢ τράπεζαν δευτέραν. 

καὶ παρέϑηκε γέμουσαν πέμμασι παντοδαποῖς. 

Ἄἄμφις δὲ ἐν Γυναικομανίᾳ (10. 388)" 
ἤδη ποτ᾽ ἤκουσας βίον 

ἀληλεμένον; Β. ναί. ΑΙ. τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἔστιν σαφῶς" ὅ 
ἄμητες. οἶνος ἡδύς. ὠά. σησαμαῖ, 

μύρον. στέφανος, αὐλητρίς. Β. ὦ Διοσκόρω. 
ὅ ὀνόματα τῶν δώδεκα ϑεῶν διελήλυϑας. 

᾿ἀναξανδρέδης ᾿Δγροίκοις (Ὁ. 136)" 

ὡς δ᾽ ἐστεφανώϑην. ἡ τράπεζ᾽ εἰσήγετο 

τοσαῦτ᾽ ἔχουσα βρώμαϑ᾽ ὅσα μὰ τοὺς ϑεοὺς 

καὶ τὰς ϑεὰς οὐδ᾽ ἔνδον ὄντ᾽ ἤδειν ἐγώ" 

οὕτως παρέξων χρηστῶς οὐκ ἔζων τότε. 

Κλέαρχος Πανδρόσῳ (Ὁ. 409)" 
λάβ᾽ ὕδωρ κατὰ χειρός. Β. μηδαμῶς" καλῶς ἔχει. 

«4. λάβ᾽, ὧγάϑ'᾽, οὐδὲν χεῖρον. (ἣΣ παῖς. ἐπιτίϑει 

ἐπὶ τὴν τράπεξαν κάρυα καὶ τραγήματα. 

Εὔβουλος Καμπυλίωνι (Ὁ. 180)" 

τραγημάτων δ᾽ ἔσϑ᾽ ἡ τράπεξά δοι πλέα. 
Β. οὐ φιλοτραγήμων εἰμί πῶς ἑκάστοτε. 

Ἄλεξις Πολυκλείᾳ --- ἑταίρας δ᾽ ὄνομα Πολύκλεια --- 

(Ὁ. 860)" 

ὃ πρῶτος εὑρὼν χομψὸς ἦν τραγήματα. 

τοῦ συμποσίου γὰρ διατριβὴν ἐξεῦρε καὶ 

ἀργοὺς ἔχειν μηδέποτε τὰς σιαγόνας. 

ὅ ναὶ ϑοῆν: αἵ Α, οὰ. ΕΒ 6 ὠὡσασησαμαι ἃ φὰ σήσαμα 
10.11 ἐπήγετοσαυτ᾽ Α: τοσαῦτα ς, εἰσήγετο Μοῖΐῃ 12 οὐδ᾽ εἰ 
γέγονεν ἤδειν ἐγώ Ηϊτϑομὶρ νἱχ τϑοίβ, ἴουῦ, οὔτ᾽ εἶδον (μος Οαδὴ 
οὔτ᾽ (μᾷοο Μυ8) ἤδη ποτέ: οὕτως παρέζων, χρήστ᾽ ὅσ᾽ οὐκ ἔγνω! 
ἐγώ 10 ἡ δα. Ποῦ. 20 οὐ ΒΕ: οὐχ αὶ 34. 38 ἐξεῦρε, 
κἀργοὺς ΔΑ, (ἐξεῦρε ΟἸ.1550) ὥστε ἀργοὺς Εἰ: οοὐτ. Ὑ Πδτα, 560 
ἀαδεξο; ἴονύ. ἐξεῦρ᾽ ὅ γε 9ὅ μηδεπώποτε Ἀ: σου. Εἰ ᾿ 
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χαὶ ἐν Ὁμοίᾳ --- τὸ δ᾽ αὐτὸ δρᾶμα καὶ ὡς ᾿Αντιδότου ἃ 
φέρεται --- (0. 857) 

οὐδὲ φιλόδειπνός εἰμι. μὰ τὸν ᾿“σκληπιόν. 
τραγήμασιν χαίρω δὲ μᾶλλον. Β. εὖ πάνυ. 
Α΄. τραγήματ᾽ αἰσϑάνομαι γὰρ ὅτι νομίζεται 

τοῖς νυμφίοις μετιοῦσι τὴν νύμφην λέγεις 

παρέχειν, ἄμητας καὶ λαγῷα καὶ κίχλας. οι 

τούτοισι χαίρω, τοῖς δὲ κεκαρυχευμένοις 
ὄψοισι καὶ ξωμοῖσιν ἧδ᾽ ὀμωϑεοι. 

πίων δὲ καὶ Διόδωρος. ὥς φησι Πάμφιλος, ἐπαί- ὁ 
χλειά φησι καλεῖσθαι τὰ μετὰ τὸ δεῖπνον τραγήματα. 

60. Ἔφιππος ᾿Εφήβοις (1 2686 Κ)" 
χόνδρος μετὰ ταῦτ᾽ εἰσῆλϑε. μύρον Αἰγύπτιον, 

φοινικίνου βῖκός τις ὑπανεώγνυτο. 

ἴτρια τραγήμαϑ'᾽ ἧκε, πυραμοῦς. ἄμης, 

ὠῶν ἑκατόμβη᾽ πάντα ταῦτ᾽ ἐχναύομεν, 
ὅ ἐμασώμεϑ᾽ οὕτως ἀνδρικῶς ὅσ᾽ εἴχομεν" 

χαὶ γὰρ παραμασύντας τινὰς παραβόσκομεν. 

«αἱ ἐν Κύδωνι (Ὁ. 256)" 

καὶ μετὰ δεῖπνον κόκκος... .. 
ἐρέβινϑος ...... χύαμος, 

χόνδρος, τυρός. μέλι. σησαμίδες, 

βράχος, βρυγμός., μνοῦς. πυραμίδες. Τ 

4 δὲ χαίρω Δ: οοτῖ. Ετίαγαὺ, 564 ἔογῦ. ἔα αθταπὺ τραγή- 
ασιν δὲ χαίρομεν. ... πάνυ, αὖ οτημἶο, Πᾶ6 0 υαπΐὰ8 5]ηὖ Ρ6Ὺ- 
πᾶθ ὅ νομίζετε Δ: ὁοοτΥ. Μαβ 6 λέγεις ΟοΟΥΤαρὕστη 
οὐδάμ᾽, ὦ ϑεοί ἱδοοῦπ, τϑααϊγῖθαν γϑυθατα γοὶαῦ πνίγομ᾽, ὦ ϑεοί 

1. φησι τοοῖία ΔῈ (θ6α ἴῃ ΒΕ οἤμΐβθαβ Ὀ]οαοτα8), οἵ, ΒΘΙΓΚ. 
Π, 784,10. 138 μετά τ᾽ εἰσῆχϑεν Α: σοΟΥ. ἸΔΟΟΌϑ 14 φοι- 
"κοῦ Α, οὗ 1 Ρ». 294 16 εἰτ᾽ ἴτρια τραγήματα θῆκε Α: 
ΟΥΥ, Ῥογβ, οἵ, 1] », ὅ8 ἃ 18 παρὰ μασυῖτας Α: οοττ. Οδ5 
.21 ἰδία ποῦ, 1 25 βράχος, βρυγμός οογγαρῦδ, ὕστα 

γῦς ΚοΟΙΚ 
91 
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δ μῆλον, κάρυον, γάλα, κανναβίδες, 

κόγχαι. χυλός, Ζ΄ιὸς ἐγκέφαλος. 

Ἴάλεξις Φιλίσκῳ (Ὀϊά. 889)" 

ἀρτέα 

τράπεζ᾽, ἀπονίψασϑαι δοτέον, προσοιστέος. 

στέφανος, μύρον, σπονδή, λιβανωτός, ἐσχαρίς. 

τραγήματα δοτέον ἔτι, πλακοῦντος ἁπτέον. 

ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ Κυϑήριος Φιλόξενος ἐν τῷ Δείπνῳ, 

παρακειμένων ὠνόμασεν, φέρε καὶ τούτων ἀπομνημο- 
νεύσωμεν (ἔν. 8 Β΄)" 

τὰς δὲ δὴ πρόσϑεν μολούσας ..... λιπαραυγεῖς 

πορϑμίδας πολλῶν ἀγαϑῶν πάλιν εἴσφερον γεμούσας, 

τὰς ἐφήμεροι καλέοντι [νῦν] τραπέξας (δευτέρας), 

ἀϑάνατοι δέ τ᾽ ᾿“μαλϑείας κέρας. ταῖσιν δὲ μέσσαις 

σι ΟΝ ἌΣ ὃς ἐπε ῷρ -- » - “Φῶς 
ξρ ἐξ Ἐ{τὶ οης ὍΘ Ξ διὸ Ὡς (9 ἘΞ} Ξ Όυ - Θ ὥ Θ ὧν ΠΝ Ο᾽ ἘΣ ὃς Φ- ωῷ ’«--} ΒΘ Ξ: 

συγχαλύπτων ὄψιν αἰσχύνας ὕπο, μὴ κατίδῃ τις 

μηλογενὲς ..... πῶυ λιπόντα .. ἀνάγκαις 

ξηρὸν ἐν ξηροῖς ᾿ἀρισταίου μελιρρύτοισι παγαῖς" 
τῷ δ᾽ ὄνομ᾽ ἧς ἄμυλος. χερσὶν δ᾽ ἐπέϑεντο. .. 

στόμιον μαλεραῖς 

4. ὅ ἀρτέον τράπεξαν Α: οοτι. Μαοὶπ 1 τράγημα Ῥοτή 
564 ἔτι βαδρθούσμα ᾿ἰδθιηα 8 δοτέον 12 πἰαύατι πού. Μίος 
18 εἰσέφερον Α ἘΣ: οοΥν. Νοΐπ 14 ἐφημέριοι Α: οοτῖ. Μοὶ 
νῦν 46]. οὐ δευτέρας δα. ΒΡῈ, ἔογῦ. τὰς μὲν ἐφημέριοι καλέον 
δευτέρας τρ. 16 σταῖσι (ταῖσι ἘΠ δ᾽ ἐν μέσαις Ἀ ἘΠ: ΘΟΥΤ. 
16. 17 ἕογῦ. μυελὸς γλαγερός 18 συγκαλύπτον Α: ὁοοτΓ. (δ 
κατίδῃ τις ς: κατιδὴς αὶ [19 μολογενὲς Α: ΟΟ1Υ. ς, ὕστῃ μαλι 
καῖσιν δια. Μοίῃ, Ρο5515 μὲν ἀμολγέων, ἴπτα λιπὼν ταῖς ἀναγι 
Α: λιπόντ᾽ ἐν ἀν. Μοῖη, ργδοϑύαῦ λιπόνϑ᾽ ὑπ᾽ 20 παλιρρύτοι 
Α: οοὐν. Μοῖῃ 21 τὸ δ᾽ Α: οοΥτ. Μοίῃ ἐπυϑέντο Α΄: ΟΟ᾽ 
Μαβ, ἔυτα βαρ]. ἔδιθ βίᾳ πάντες, ροβὺ μαλεραῖς (8. -αὖσιν) ΡΙαΙ, 
1αἰθτοιϊἀθυτηῦ, δὰ πδ6ο τοίθυθημ σα Ῥτοποταθη ἃ | 



14 421 

10... ταν δεξαμενην ὅ τι κα διδῷ τις. ἃ Ζανὸς καλέοντι 

τρώγματ᾽. ἔπειτ᾽ ἐπένειμεν ἐνκατακνακομιγὲς πεφρυγ- 

μένον 

πυρβροομολευχερεβινϑοακανϑουμικτριτυαδυ 

βοῶμα τοπανταναμικτον. 

ἀμπυκικηροιδηστίχας παρεγίνετο τούτοις 

16 σταιτινοχογχομαγὴς τοξαισελαιοξανϑεπιπαγκαπύρω- 

τος χοιρίνας" 

ἅδεα δ᾽ ἐν κύχλῳ..... τ᾽ ὀπόφωκτ᾽ ἀνάριϑμα 
καὶ μελίπακτα τετυγμέν᾽ ἄφϑονα σασαμόφωκτα. 
τυρακίνας τε γάλακτι καὶ μέλι συγκατάφυρτος ἧς 

ἄμυλος πλαϑανίτας. 

σασαμοτυροπαγῆ δὲ καὶ ξζεσελαιοπαγῆ πλατύνετο σα- 
σαμόπαστα 

0 πέμματα κἄτ᾽ ἐρεβινϑοκνακοσυμμιγεῖς .... ἁπαλαῖς 
ϑάλλοντες ὥραις. 

ᾧά τ᾽ ἀμυγδαλίδες {τε) τᾶν μαλακοφλοίδων .... τετο 
τρωκτά τε παισὶν 

αδυιδὴ χάρυ᾽, ἄλλα 8᾽ ὅσσα πρέπει παρὰ ϑοίναν 
ὀλβιόπλουτον (ἔμεν) πόσις δ᾽ ἐπεραίνετο κότταβοί 

τε λόγοι τ᾽ ἐπὶ κοινᾶς" 

χα Ὀϊ: καὶ ἃ 2. ἐνκατα- οογτυρίση 4 πῦρ οβρομοῖ. 
-ἰ ΘΟΥΥ. Μοίη, τϑ]αὰ8, οοτταρύδ ὕ τὸ παγκατάμιχτον Μοϊη 

᾿ τοϊαῦ ἀμπυκήρης δ᾽ ἐς στίχας {πᾶσινν 1 ταιτινοκογχομα- 
Ἰὴς Α: οοττ, Μοίῃ γοὶαὺ.  υ λιποζεσελαιο κτλ᾿ (ἄποθ ΜΘ11}) 
! χνϑεπιπανπαπυρος Α: οοΥΓ. ΜοΙη 8 χοιρινισ Α: οοΥΥ. ΜρΙη 
ἢ" αδεαδὲ κυκλωτα Α: ἀϊεῦ. Καὶ ομοφλωχτα Δ: 6017. Μοίη, 

ὑφώχτα ΒΟ. 10 σασαμοφλωντὰ Α: ΟΟΥ. ΜοΠ 11] τυρα- 
νας τιότηθηι Ἰησουΐη μελισυγκατάφυρτος Μοΐῃ (συνκαταφ. Α) 
πλαϑανίτας Μεΐη: πλατανισ Α 18 σασαμορυτοπαγη Α: 

τΥ, Μ ΒΟ τοϊαὺ πλατυντὸ Α: 6ΟΥΥ. Μοίη, ἑοτύ. πληϑύνετο 
καὶ τερεβινϑοκν. Ἀ: κἄτ᾽ οοτΥ. Μοίη, αὐἱ ἀοίποθρβ ἐρέβινϑοι 

"αἀποσυμμιγεῖς, ϊαΐατα πο. Κ 17τε Δα. ΜοῖΏ μαλακόφλοια 
" Α: Θοττ, Βρῖς, ἔστα Ῥ]ατα, ἱπίογοϊάουσηῦ 19 αδυιδὴ οοχγυρύσμα 
) ἔμεν οἀα, ΒΡῈ, ποπ οοτία, οοπϊδοίατα 21 ἔοτί. ἀπὸ κοινᾶς 

ο 
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ἃ ἔνϑα τι καινὸν ἐλέχϑη κομψὸν ἀϑυρμάτιον καὶ ϑαύΞ 

μασαν αὔτ᾽ ἐπί τ᾽ ἤνησαν.... 

ταῦτα καὶ ὃ Κυϑήριος Φιλόξενος" ὃν ἐπαινῶν ᾿άντι- 

φάνης ἐν τῷ Τριταγωνιστῇ φησι (1 102)" 

πολύ γ᾽ ἐστὶ πάντων τῶν ποιητῶν διάφορος 

ὁ Φιλόξενος. πρώτιστα μὲν γὰρ ὀνόμασιν 

ἰδίοισι καὶ καινοῖσι χρῆται πανταχοῦ. ᾿ 

ἔπειτα {τὰν μέλη μεταβολαῖς καὶ χρώμασιν 
5 ὡς εὖ κέκραται. ϑεὸς ἐν ἀνθρώποισιν ἦν 

8 ἐχεῖνος, εἰδὼς τὴν ἀληϑῶς μουσικήν. 

οἱ νῦν δὲ κισσόπλεκτα καὶ χρηναῖα καὶ 

ἀνϑεσιπότατα μέλεα μελέοις ὀνόμασι 

ποιοῦσιν ἐμπλέκοντες ἀλλότρια μέλη. 
1. πλακούντων δὲ ὀνόματα πολλῶν καταλεξάντων, 

ὅσων μέμνημαι τούτων σοι καὶ μεταδώσω. οἶδα δὲ καὶ 
Καλλίμαχον ἐν τῷ τῶν παντοδαπῶν συγγραμμάτων 

Πίνακι (ἔν. 1004 7 5.88) ἀναγράψαντα πλακουντοποιιχὰ 

ἔ συγγράμματα Αἰγιμίου καὶ Ηγησίππου καὶ Μητροβίου 

ἔτι δὲ Φαίτου. ἡμεῖς δὲ ἃ μετεγράψαμεν ὀνόματα πλα 

κούντων τούτων σοι καὶ μεταδώσομεν, οὐχ ὡς τὸ 

(ὑπ᾽ ᾿Αλκιβιάδου πεμφϑέντος Σωκράτει" ὃν Ξανϑίπ 
πὴης κατακλασάσης ὃ Σωκράτης “οὐκοῦν, ἔφη, οὐδὲ σ' 

μεϑέξεις τούτου. τοῦτο δὲ ἱστόρησεν ᾿ἀντίπατρο 

θ44ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Ὀργῆς. “ἐγὼ δὲ φιλοπλάκουντο 

1 κηνον Ἀ: οοττγ. δ ]θο 1.2 ἐθαύμασαν αὐτὸ ἔπει 
ἤινησαν Α: οοτν. Μοῖῃ 6 πρῶτα ΔΑ: ὁοΥγ. ΠΟΥ 
καὶ κοινοῖσι Α ἘΣ: οοὐΥ. ατοῦ 8 τὰ δαᾶ. Ο(ὰΒ 
τ᾽ ἀληϑῶς Α: οοὐν. Θτοῦ 11 κισόπληλτα ΔῈ: οοττ. ΜΘ 
12 μέλεα Ἐ: τε μέλεα αὶ 18 αἰγημίου αὶ 19 Φαίστου ΜΘ 
20 τούτων Οοτᾶθ8: ὧν Α, 568 ΤῆϊγῸ τηοᾶο ᾿ξογαπίαῦ α088 Υ- 
αἰοία, βαπὺ 21 ὑπ᾽ δαὰ. (δ5 32 καταγελασάσης Α΄: ΟΟΥ̓Τ. 
ΟΕ Ἀ6]. ν. ἃ. 11,12 248. Ῥορίδθ οουηϊοὶ γοθϑ 
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ὧν οὐκ ἂν περιεῖδον᾽ τὸν ϑεῖον ἐκεῖνον ἐξυβριξόμενον 

πλακοῦντα. μνημονεύων οὖν ὃ κωμιχὺς Πλάτων εἴρη- 

κεν ἐν τῷ Ποιητῇ οὕτως (1 681 Κ)᾽ 

μόνος δ᾽ ἄγευστος. 
ἄσπλαγχνος ἐνιαυτίξομαι, ἀπλάκουντος, ἀλιβάνωτος. 

ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῆς κώμης ἀμνήμων εἰμὶ ἣν Πλακοῦντά 

φησι καλεῖσθαι Ζημήτριος ὃ Σκήψιος ἐν δωδεκάτῳ 

Τρωικοῦ Ζιακόσμου (ἔι. 1 Θε646), τῶν Ὑποπλακίων 

Θηβῶν φάσκων αὐτὴν ἀπέχειν σταδίους ξξ. περισπα- 

στέον ὃὲ λέγοντας πλακοῦς τὴν ὀνομαστικήν᾽ συνήρη- 

ται γὰρ ἐκ τοῦ πλακόεις, ὡς τυρόεις τυροῦς, σησαμόεις 

σησαμοῦς. εἴρηται δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν τοῦ ἄρτος. ὅτι 

"δὲ χαλοὺς πλακοῦντας ἐν Παρίῳ τοῦ Ἑλλησπόντου 

φαγεῖν ἔστιν οἵ ἐπιδημήσαντες μαρτυρήσουσιν. "4λεξις 

γὰρ πεπλάνηται λέγων τοὺς ἐκ Πάρου" λέγει δὲ οὕτως 

"ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿Δρχιλόχῳ (1 305 Κ)᾽ 
᾿ς ὦ τὴν εὐτυχῆ ναίων Πάρον, ὔλβιε πρέσβυ. 

ἣ χάλλιστα φέρει χώρα δύο τῶν συναπασῶν, 
χόσμον μὲν μακάρεσσι λίϑον, ϑνητοῖς δὲ πλακοῦντας. 

Σ ὅτι δὲ καὶ οἵ Σάμιοι διαφέροντές εἰσι πλακοῦντες 
Σώπατρος ὃ φλυακογράφος φησὶν ἐν Βακχίδος Μνη- 

στήρσιν" 

πλαχουντοποιὸν ὠνομασμένην Σάμον. 

2. ΕΓΧΥΤΩΝ ὃ πλακούντων μνημονεύει Μένανδρος 

δὲν ἐν ἸΨευδηρακλεῖ (1Π 148 Κ)᾽ 
οὐκ ἔστι κανδύλους ποιεῖν οὐδ᾽ οἷα σὺ 

2 μνημονεύων ΟὈδουγατα: Ρ]αῦο οἰδαῦϊ νἱἀοίανῦ σόοῶθα]] 
“πλάκουντος ἰοπὐϊ5, ροθίαμπδηη 5112111 διαϊοούϊννο φιλοπλάκουντος 
036 Βορῃῖϑία, α885 οδϑῦ; ἰἰθῆπο τηαΐ1]8, Π8.60 ὅ ἐνιαυγιξομαια-- 

ἰλαχουντος ἃ ἀπλαάπκουντος (οτα. ἐνιαυτίζομαν) ἘΠ ὁοΥγ. Οδ8 
ἢ οὐ 9} ὄλβιαε Α: οοΥγ. Μαϑ 20 οἷα 1Υ Ρ. 112}: 

σα 

“τ Ψ 

[φ 



ᾳ 

Θ 

τ χα 
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εἴωϑας εἰς ταὐτὸν καρυχεύειν, μέλι. 

σεμίδαλιν, ὠά" πάντα γὰρ τἀναντία 

νῦν ἐστιν᾽ ὁ μάγειρος γὰρ ἐγχύτους ποιεῖ. 

ὅ πλακοῦντας ὀπτᾷ, χόνδρον ἕψει καὶ φέρει 

μετὰ τὸ τάριχος, εἶτα ϑρῖον καὶ βότρυς" 

ἡ δημιουργὸς δ᾽ ἀντιπαρατεταγμένη 

κρεάδι᾽ ὀπτᾷ καὶ κίχλας. 
Εὐάγγελος δὲ ᾿ἀνακαλυπτομένῃ (Ὁ. 816)" 

τέτταρας... .. τραπέξας τῶν γυναικῶν εἶπά σοι, 

ἕξ δὲ τῶν ἀνδρῶν'᾽ τὸ δὲ δεῖπνον ἐντελὲς καὶ μηδὲ ἕν 

ἐλλιπές. λαμπροὺς γενέσϑαι βουλόμεσϑα τοὺς γάμους. 

οὐ παρ᾽ ἑτέρου δεῖ πυϑέσϑαι" πάντα δ᾽ αὐτόπϑης ἐρῶ. 

ὅ τῶν μὲν ἐλαῶν ἄφελε πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν βούλῃ γένη. 

εἰς δὲ τὰ κρέα μόσχον ἔλαβες. δέλφακας, χοίρους, λαγώς" 

Α.. ὡς ἀλαζὼν ὃ κατάρατος. Β. ϑρῖα, τυρόν, ἐγχύτους. 

4. παῖ Δρόμων. Β. κάνδυλον ὠά τ᾽, ἀμύλιον.. 
τὸ πέρας, ὕψος τῆς τραπέζης πήχεων ἔσται τριῶν; 

10 ὥστε τὸν δειπνοῦντ᾽ ἐπαίρειν, ἄν τι βούληται λαβεῖν. 

ΑΜΗΣ πλακοῦντος γένος. ᾿ἀντιφάνης (1 180 ΚΕ)" 

ἄμητες. ἄμυλοι. 

Μένανδρος ἐν Ὑποβολιμαίῳ (1Π 141 Κ)" 

τὸν ἄμητα, Χαίριππ᾽, οὐκ ἐᾷς πέττειν τινά. 

Ἴωνες δέ, ὥς φησι Σιληνὸς ἐν ταῖς Γλώσσαις, ἄμη 

“, 2 σενμιδαλινωι" ἃ πάντα Ἀ: οοΥν. Ρ. 112, ὥ᾽ - ἅπαντα Ὀϊ 
4 ὀπτοὺς Α, οἵ. Ρ». 112 δ μετὰ τοῦ ταρίχους για 
ἐν ἀκαλυπτομένηι Α: ΟΟΥΝ. ΚΟ 9 ποιεῖν ΒΌΡΡΙ. “Μοῖπ 
οἵ Δ: οοΥΥ. δοῦν [10 τὸ δεῖπνον δ᾽ ΠῚ μηδὲ ἕν Κ: μηδὲν 
11 ἐλλειπὲς Α: ὁοουν. Μὰδβ γινέσϑαι Α: οοτῖ. ΠῚ 12. 18 ἐρὼ 
τῶν μὲν Α: οοΥτ. Μὰβ 18 ἐλαῶν ἄφελε οοτταρίδ, τα 
ῬΙΒοΘ5 ὅσα βούλει Α.: οοΥν. ὨΙ 14 ἔλαβες οοτγταρύστα δέ 
φακα ΔΑ: ΟΟΥΥ. 5 λαγωοὺς Α: ΟοΥτ. Ομ 10 4. πα 
παῖ ΖΙρόμων Ξ0}0]. Μοὶπ 11 ἐστι Α: οοτγ. Βούμθ 22 χα 
ριππουλεξαιεσπεττιν Α: ΟΟΥΥ, ῬΟΥΒ 
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αὐτὸν καλοῦσιν, καὶ τοὺς μικροὺς ἀμητίσκους Τηλε- 

κλείδης ([ 209,1 ν. 13 Κ)᾽ 

αὐτόμαται δὲ κίχλαι μετ᾽ ἀμητίσκων εἰς τὸν φάρυγ᾽ 

εἰσεπέτοντο. 

Ὅ9. ΔΙΑΚΟΝΙΟΝ. Φερεχράτης (1 194 Κ)᾽ 

ὑπὸ τῆς ἀπληστίας 04 

διακόνιον ἐπήσϑι᾽. ἀμφιφῶντ᾽ ἔχων. 
ΑΜΦΙΦΩΝ πλακοῦς ᾿“ρτέμιδι ἀνακείμενος, ἔχει δ᾽ ἐν 

χύκλῳ καόμενα δάδια. Φιλήμων ἐν Πτωχῇ ἢ Ῥοδίᾳ 
(Η 495 Κ᾽)" 

[ἄρτεμι. φίλη δέσποινα, τοῦτόν σοι φέρω, 

ὦ πότνι᾽, ἀμφιφῶντα καὶ σπονδήσιμα. 
ὠνημονεύει αὐτοῦ καὶ Δίφιλος ἐν Ἑ κάτῃ (ὔὕ. 48). 

Φιλόχορος ((ἫΟΘ 1412) δ᾽ ἀμφιφῶντα αὐτὸν κληϑῆναι 
αἱ εἰς τὰ τῆς ᾿Δἀρτέμιδος ἱερὰ φέρεσϑαι ἔτι τε καὶ 

εἰς τὰς τριόδους. ἐπεὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐπικατα- 

αμβάνεται ἣ σελήνη ἐπὶ ταῖς δυσμαῖς ὑπὸ τῆς τοῦ " 

ἡλίου ἀνατολῆς καὶ ὁ οὐρανὸς ἀμφιφῶς γίνεται. 
ΒΑΣΎΝΙΑΣ. Σῆμος ἐν β΄ 4ηλιάδος (Ὁ. ΤΥ 498) “ἐν τῇ 

τῆς Ἑκάτης, φησίν, νήσῳ τῇ Ἴριδι ϑύουσι Ζήλιοι τοὺς 
βασυνίας καλουμένους. ἐστὶν δὲ ἑφϑὸν πύρινον, σταῖς 
σὺν μέλιτι καὶ τὰ καλούμενα κόκκωρα ἰσχὰς καὶ κάρυα 
τρία." 

ΣΤΡΕΙ͂ΤΤΟΙ καὶ ΝΕΗΛΑΤΑ. τούτων μνημονεύει ΖΊη- 
ποσϑένης ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος περὶ 
τοῦ στεφάνου (200). 

8 ὀπταὶ δὲ ὙΙ». 2680 φάρυγγ᾽ Α 7 ἔπησϑεν ΔΕ: 
ΠΠοασ, Μοῖη 9 πτωχῶι ηροδιαιν Α: οοΥΥ. ΟδΒ 12 σπονδὰς 
μα Οοτδαϑ 10 ἐν ἐκείνῃ 1. 6. ]ουνιχιῶνος μηνὸς ἕκτῃ ἐπὶ 
δέχα, οἵ, ϑαϊᾶ. 5. ἀνάστατοι 18 ἀμφέφως Ἐὶ 22 σὺν 
γνέλιτι ἰσχάσι καὶ καρύοις ἘΪ, τὰ κόκκωρα γοπῖα φγαπαΐα, οὖ 
παρ Πσαῦ Ὑγ1]Δτα, 6558 ΠΟ Ῥοθϑαπῦ; 650 ΠῸΠ ΘΧΡΘΑΪΟ 
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ΕΠΙΧΥΤΩΝ Νικοφῶν ἐν Χειρογάστορσιν (1 τῖ8 Κ)" 

ὁ ἐγὼ μὲν ἄρτους, μᾶζαν, ἀϑάρην. ἄλφιτα, 

κόλλικας. ὀβελίαν. μελιτοῦτταν. ἐπιχύτους. 

πτισάνην. πλακοῦντας. δενδαλίδας. ταγηνίας. 

Πάμφιλος δὲ τὸν ΑΤΤΑΝΙΤΗΝ χαλούμενον ἐπίχυτόν 
φησι καλεῖσϑαι. τοῦ δὲ ἀττανίτου Ἱππῶν αἕ ἐν τούτοις 
μνημονεύει (ἔν. 86 Βἢ)" 

οὐκ ἀτταγᾶς τε καὶ λαγὼς καταβρύκων. 

οὐ τηγανίτας σησάμοισι φαρμάσσων. 

οὐδ᾽ ἀττανίτας κηρίοισιν ἐμβάπτων. 
ἃ ΚΉΡΙΟΝ πλακοῦς ἄρτος, ὃν ᾿Ζ4ργεῖοι παρὰ τῆς νύμ- 

φὴς πρὸς τὸν νυμφίον φέρουσιν. “ὀπτᾶται δ᾽ ἐν ἄν- 

ϑραξιν, καὶ καλοῦνται ἐπ᾽ αὐτὸν οἱ φίλοι, παρατίϑεται 

ὃὲ μετὰ μέλιτος᾽. ὥς φησιν Φιλητᾶς ἐν ᾿Δτάκτοις 
({ι. 4τ Β). 

ΓΛΥΚΙΝΑΣ ὁ διὰ γλυκέος (οἴνου» χαὶ ἑλαίου πλα- 

κοῦς παρὰ Κρησίν, ὥς φησι Σέλευκος ἐν Γλώσσαις. 

ΕΜΤΤΕΙ͂ΤΑΣ, ὁ αὐτός φησι. πύρινος ἄρτος κοῖλος 

καὶ σύμμετρος. ὅμοιος ταῖς λεγομέναις χρηπῖσιν, εἰς 

ἃς ἐντίϑεται τὰ διὰ [τοῦ] τυροῦ σκχευαξζόμενα πλᾶ- 

κούντια. 

86 ὅά. ἘΓΚΡΙΔῈΣ πεμμάτιον ἑψόμενον ἐν ἐλαίῳ κα 
μετὰ τοῦτο μελιτούμενον. μνημονεύει αὐτῶν Στησί 

χορος διὰ τούτων (ἔν. ἃ Β)" 

χόνδρον τε καὶ ἐγκρίδας 
ἄλλα τε πέμματα καὶ μέλι χλωρόν. 

1 νικοχάρης Δ: οοΥΥ. Εὖ. Μ. 867, 82 4 πτισσάνην 
8 ουκατταστε ΔΑ, οἵ. ΙΧ 8588 9 τηγανίας Α: οοτῖ. ὕἃ 
11 κηρίον Καὶ 0011. Η88. 5. γ: κρηιον αὶ 14 φιλίτας Α αὖ 5016 
16 γλυκίννας Η65 οἴνου δ4ἃ. Ηδ8 18 ἐμπεμπτας ΔΒ 
οοῖν. Ηθ5 20 τὰ διὰ κηροῦ Ε', τὰ διὰ τυροῦ Η68, ἅπᾶ8 ἀθ]6Υ1 
δ] οα] τα (88. 
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μνημονεύει αὐτῶν καὶ ᾿Επίχαρμος (. 381 1) χαὶ ἐν 
τοῖς ᾿Εγχειρογάστορσι Νικοφῶν (1 τῖ9 Κ). ΄ζριστο- 
φάνης δ᾽ ἐν Ζαναίσιν καὶ πωλητήν φησιν αὐτῶν εἶναι 
ἐν τούτοις (1 451 Κ᾽ 

μήτ᾽ ἀρμα εἶναι ἐγκριδοπώλην. 
Φερεκράτης δ᾽ ἐν Κραπατάλλοις (Ὁ. 168)" 

ταῦτ᾽ ἔχων ἐν ταῖς ὁδοῖς ἁρπαζέτω τὰς ἐγκρίδας. 
ΕΤΤΙΚΎΚΛΙΟΣ πλαχοῦς τις παρὰ Συρακοσίοις οὕτως 

καλούμενος. καὶ μέμνηται αὐτοῦ ᾿Επέχαρμος ἐν Γᾷ τ 
χαὶ Θαλάσσαᾳ (φ. 334 1). 

ΓΟΥΡΟΣ ὅτι πλακοῦντος εἶδος ὃ Σόλων ἐν τοῖς 

Ἰάμβοις φησίν (ἔν. 88 Β)" 
πίνουσι καὶ τρώγουσιν οἱ μὲν ἴτρια, 
οἱ δ᾽ ἄρτον αὐτῶν. οἱ δὲ συμμεμιγμένους 
γούρους φακοῖσι. κεῖϑι δ᾽ οὔτε πεμμάτων 

ἄπεστιν οὐδ᾽ ἕνασσεν ἀνθρώποισι γῆ 
δ φέρει μέλαινα, πάντα δ᾽ ἀφϑόνως πάρα. 
ΚΡΙΒΑΝΑΣ πλακοῦντάς τινας ὀνομαστικῶς ᾽'4πολλό-θ40 

ὥρος παρ᾽ ᾿4λκμᾶνιε (ἔν. 20). ὁμοίως καὶ Σωσέβιος 
ἐν γ΄ περὶ ᾿Δλκμᾶνος, τῷ σχήματι μαστοειδεῖς εἶναι 

φάσχων αὐτούς, χοῆσϑαι δ᾽ αὐτοῖς Πάκωνας πρὸς τὰς 

ῶν γυναικῶν ἑστιάσεις, περιφέρειν τ᾽ αὐτούς, ὅταν 

μέλλωσιν ἄδειν τὸ παρεσκευασμένον ἐγκώμιον τῆς Παρ- 

ἔνου αἵ ἐν τῷ χορῷ ἀκόλουϑοι. 
ΚΡΙΜΝΙΤῊΣ πλακοῦς ποιὸς διὰ κρίμνων γινόμενος, 

ὡς Ἰατροκλῆς ἐν τῷ περὶ Πλακούντων ἀναγράφει. 

1566. ΟΥο ἐδϑυϊηοη!οΥαγα ὑστθαΐαβ, οἵ, Βοος 46 16]. οοτη. 
7. 426 38 πωλητήν ὅοῆμῳ: ποιητήν α ὅ μή τἄρ᾽ εἶναν μ᾽ Βρὶκ 
7 χραπατάλοις ἃ 8.ἐγκύκλιος ρυϊῖο 10 ϑαλάσσην Α: οοΥγ. 1 
[1 γώρος Ἐ; γῦρος Ο (ἰθϑ6 50. π), απο ρΡγοραῦ Μοῖη. 10 οὐδέν, 

Τζσσα τ᾽ ἀνῶρο. ΑὮτοη, οὐδέν, οὔϑ᾽ ὅσ᾽ ἀνῦρ. Βεῖσ. 11 παρὰ Α 
ἰ8 χυριβανας Δ, οἵ. 1Π 11δ8, 
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Ῥ ὈΌ. ΣΤΑΙΤΙΤΑΣ πλαχοῦς ποιὸς ἐκ σταιτὸς καὶ μέλι- 

τος. μνημονεύει Ἐπίχαρμος ἐν Ἥβας Γάμῳ (. 2811). 

σταῖς δ᾽ ἐστὶν ὑγρὸν εἰς τήγανον ὑποχεόμενον., μέλιτος 

ἐπιβαλλομένου καὶ σησάμης καὶ τυροῦ, ὡς Ἰατροκλῆς 

φησίν. 

ΧΑΡΙΣΙΟΣ. τούτου μνημονεύει ᾿ἀριστοφάνης ἔν 

ΖΙαιταλεῦσιν (1 442 Κ)᾽ 

ἐγὼ δ᾽ ἑλὼν 

πέμψω πλακοῦντ᾽ (ἐς) ἑσπέραν χαρίσιον. 
Εὔβουλος δ᾽ ἐν ᾿Ζγκυλίωνι ὡς περὶ ἄρτου αὐτοῦ 

ὄντος οὑτωσὶ λέγει (1 168 Κ)" 

ἐξεπήδησ᾽ ἀρτίως πέττουδσα τὸν χαρίσιον. 

6 ΕΤΤΙΔΑΙΤΡΟΝ πλαχουντῶδες μάξιον ἐπὶ τῷ δείπνῳ 
ἐσθιόμενον, ὥς φησι Φιλήμων ἐν τῷ περὶ ᾿Δττικῶν 
Ὀνομάτων. : 

ΝΑΝΟΣ ἄρτος πλαχουντώδης διὰ τυροῦ καὶ ἐλαίου ἰ 

σχευαζόμενοο. 

ὙΩΘΙΑ τὰ ψαϑύριας. Φερεκράτης Κραπατάλλοις, 

( 168 Κ)" 

λήψει δ᾽ ἐν “ἬἼιδου κραπάταλον [τριωβόλου] καὶ ψωϑίέα, ἢ 
᾿“πολλόδωρος δ᾽ ὁ ᾿4ϑηναῖος καὶ Θεόδωρος δ᾽ ἕν 

᾿“ττικαῖς Γλώσσαις τοῦ ἄρτου τὰ ἀποϑραυόμενα ψωϑία 

χκαλεῖσϑαι. ἃ τινὰς ὀνομάζειν ἀτταράγους. 
ἃ ΗἸΙΤΡΙΟΝ πεμμάτιον λεπτὸν διὰ σησάμου καὶ μέλι- 

τος γινόμενον. μνημονεύει αὐτοῦ ᾿νακρέων οὕτως 

(ἢ. 11 Β)" 

8 ἐπιχεόμενον Α: οοὐγ. Καὶ 4 ἵἱερομλῆς Αι: οοΥΥ. ῬΘΆΤΒΟΠ. 
8 δ᾽ ἑλὼν Κ: δενων Α 9 ἐς δα. ΒΘ] 12 ἐξεπίλησας 
ἀρτίως Δ, οἵ. ΧΥ 688 18 πλακούντων δεσμαξιον Α : σοΥΥ. Ξ6Εν 
16 νᾶνος Α 20 χραπάταλλον Α, ἰὰπὶ ρ]οββασι 46]. Μοΐπ, οἔ, 
ῬΟ]]. 9, 88, κραπατάλου καὶ ψωϑίας ΚοΟΚ 29 ἀποψαυόμενα 
ΑῈ: οοΥγ. Καὶ 001]. Η68. 5. ψώϑια, ἀποψώμενα ς (ἰοδέα 1) 
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ἠρίστησα μὲν ἰτρίου λεπτοῦ {μικρὸν ἀποκλάς, 
οἴνου δ᾽ ἐξέπιον κάδον. 

᾿Ζριστοφάνης ᾿Δχαρνεῦσιν (1092)" 

πλακοῦντες, σησαμοῦντες. ἴτρια. 

Σοφοκλῆς Ἔριδι (ἔν. 189 Ν)" 

ἐγὼ δὲ πεινῶσ᾽ αὖ πρὸς ἴτρια βλέπω. 
ΑΜΟΡΑΙ. τὰ μελιτώματα Φιλητᾶς ἐν᾿ 4τάκτοις ({τ.348) 

ἀμόρας φησὶν καλεῖσϑαι. μελιτώματα δ᾽ ἐστὶν πεπεμμένα. 
ΤΑΓΉΗΝΙΤΗΣ πλακοῦς ἐν ἐλαίῳ τετηγανισμένος. μνη- 

μονεύε, Μάγνης (ἢ) ὃ ποιήσας τὰς εἰς αὐτὸν ἀνα- 

φερομένας κωμῳδίας ἐν Ζιονύσῳ δευτέρῳ (1 1 Κ)᾽ 
ταγηνίας ἤδη τεϑέασαι χλιαροὺς 

σίζοντας, ὅταν αὐτοῖσιν ἐπιχέῃς μέλι; 

αἱ Κρατῖνος ἐν Νόμοις (Ὁ. 52)" 
χαὶ δρόσον βάλλων ξωϑεν χλιαρὸς ταγηνίας. 
ΕΛΑΦΟΣ πλακοῦς ὃ τοῖς ᾿Ελαφηβολίοις ἀναπλασοσό- 

ὑξνος διὰ σταιτὸς καὶ μέλιτος καὶ σησάμου. 

ΝΑΣΤΟΣ πλακοῦντος εἶδος, ἔχων ἔνδον καρυκκείας. 

ὅ0. ΧΟΡΙᾺΑ βρώματα διὰ μέλιτος καὶ γάλακτος γι- 
νόμενα. 

ἈΜΟΡΒΙΤΗΣ πλακοῦντος εἶδος παρὰ Σικελοῖς. οὗ δὲ... 

ΤΆΙΣΑ πλακούντια παρὰ Κῴοις, ὥς φησιν Ἰατρο- 
«λῆς. 

ΣΗΣΑΜΙΔΕΣ ἐκ μέλιτος καὶ σησάμων πεφρυγμένων 
«αὐ ἐλαίου σφαιροειδῆ πέμματα. Εὔπολις Κόλαξιν 

1304 1): 
1 λεπτὸν ἀποκλάς Α, οἵ, ΧΙ 4726 2 ἐπέπιον Δ, οἵ. 4126 

ἢ πεινωσαγαν Α: οοτῖ. Μα5, αὖ ἀυδίο Τ φιλίτας ἃ 8 ἴον. 
Πστὶ {μέλιτι πεπ. 9 ἐν οτι. Εὶ 10 δοΐθ Μαρυθῦβ ν ύϑτιβ 
ΠΟΥ Δ]10α γοϊαὺ Η!ρροπϑοῦίβ ἐθϑυϊταοπΐατῃ (οὗ, Ρ. 646 ο), ἀοίπαθ 
᾿ ὌΡΡΙοπδ, ἔρσα ὁ αὐτὸς δὲ καὶ ταγηνίας ἢ δὰ. Μυ5 
[ὃ αὐτοῖς Α: ΘοΟΥΥ. 6 ῬΟΙ], 6, 79 18 χαρυχκίας Δ: ΟΟΥΥ. Ἐὶ 
,22 οἵ δεπαισα ΔΑ: ἀἰδθὺ. Μοΐπ 
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ὃς χαρίτων μὲν ὄξει. 
καλλαβίδας δὲ βαίνει. 

σησαμίδας δὲ χέζει. 

μῆλα δὲ χρέμπτεται. 
᾿ἀντιφάνης 4Δευκαλίωνι (1 48 ΚΕ)" 

σησαμίδας ἢ μελίπηχτα ἢ τοιοῦτό τι. 

μνημονεύει αὐτῶν καὶ Ἔφιππος ἐν Κύδωνι" πρόκει- 

ται τὸ μαρτύριον (ρ. 642). 

«ΚΓΕΛΩΝΕΙΟΣ πλακοῦς... .. Σ 

Θεσμῶν ἐν Συρακούσαις φησὶ τοῖς Παντελείοις τῶν 

Θεσμοφορίων ἐκ σησάμου καὶ μέλιτος καταθκευάξεσϑαι 

ἐφήβαια γυναικεῖα, ὃ καλεῖσθαι κατὰ πᾶσαν Σικελίαν 

μυλλοὺς χαὶ περιφέρεσθαι ταῖς ϑεαῖς. 
ΕΧΙΝΟΣ. “Πυγκεὺς ὃ Σάμιος ἐν τῇ πρὸς ΖἼιαγόραν 

᾿Ἐπιστολῇ ἐκ παραλλήλου τιϑεὶς τὰ κατὰ τὴν ᾿Αττικὴν 
ἐξαιρέτως γινόμενα τοῖς ἐν τῇ Ῥόδῳ γράφει οὕτως" 

“τῇ δὲ περὶ τὸν ἄμητα δόξῃ τὸν καινὸν ἀνταγωνιστὴν. 
ἐπὶ τῆς δευτέρας εἰσάγουσι τραπέξης ἐχῖνον. ὑπὲρ οὗ 
νῦν μὲν ἐπὶ κεφαλαίου: παραγενομένου δὲ σοῦ καὶ 
συντεϑέντος κατὰ τοὺς ἐν Ῥύδῳ νόμους ἀπομασήησα 

μένου πειράσομαι πλείω περιϑεῖναι λόγον." 

ΚΟΤΎΛΙΣΚΟΙ. Ἡρακλέων ὃ Ἐφέσιος πλακοῦντάς 

1 μὲ νομίζει Α΄: σοΥΥ. ῬΟΙΒ 6 Β. ναὶ τοιοῦτό τι εϊη 
9 8Δαα!σ! 6 ΟΥΔΙηΘΥΙ δηθοᾶ. Οχοη. 1 168, δ᾽ Βᾶθο: ἕνα τ 
καὶ ἀπὸ τῶν “Ιειπνοσοφιστῶν παραρτύσαιμι -- τὸν σησαμοῦντο 
εὑρήσεις ἐνταῦϑα καὶ τὸν Γελώνιον πλακοῦντα, απδηπαθδηη ῬῸ 
ὑαϊῦ οἰΐδμι οχ Πἰῦτο ΠῚ (ρ. 114) πος ρϑύϊθατμι θββα 10.11 ἔοτῦ 
περὶ ᾿Εδεσμάτων, τᾶτα 5ου]ρϑιὺ 116 Ὀψαρτυτικά (ΧΠ δ166 
14 ἴοντὺ. προσφέρεσϑαι 18 ἔονυ. [τὸν] καιψὸν (τ 6 1 φῬοῦϊα 
κλεινὸν) ἀνταγωνιστὴν --- (τὸν) ἐχῖνον 19 εἰσάγουσα Ἀ : ΘΟΥῚ 
Μοῖῃ. 20 παραγινομένου Ἀ ἘΠ: οουτ. Κα 21.322 ἀναμασησάμενο 
ἌΣ: ΟΟΥ Κ' 223 παραϑεῖναι Κὶ, βῖγο τηδγ15 προϑεῖναι 
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τινάς φησιν οὕτω κχαλεῖσϑαι τοὺς ἐκ τρίτου μέρους 
τῆς χοίνικος γινομένους. 

ΧΟΙΡΙΝΑΙ. τούτων μνημονεύει Ἰατροκλῆς ἕν τῷ 

ερὶ Πλακούντων καὶ τοῦ ΤΤΥΡΑΜΟΥΝΤΟΣ καλουμένου: ς 
(οὐ διαφέρειν λέγων τῆς πυραμίδος καλουμένης. γί- 
εσϑαι γὰρ ταύτην ἐκ πυρῶν πεφωσμένων καὶ μέλιτι 

εδευμένων. αὗται δὲ ἄϑλα τύίϑενται ταῖς παννυχίσι 

ὦ διαγρυπνήσαντι. 

ὅ᾽. Χρύσιππος δ᾽ ὃ Τυανεὺς ἐν τῷ ἐπιγραφο- 

ἕνῳ ᾿Δρτοχοπικῷ εἴδη πλακούντων καὶ γένη τάδε 

ναγράφει᾽ “Τερεντῖνον, Κρασσιανόν., Τουτιανόν. Σα- 

ελλικὺν κλοῦστρον, ᾿Ιουλιανόν, ᾿Απικιανόν, Κανωπικά, 

γτερλούκιδον, Καππαδοκικόν, ἡδύβια, μαρυπτόν. πλί- 

τον, γουττᾶτον, Μοντιανόν. τοῦτον. φησί, μάξεις ἐξ 

ἵνου σκληρόν᾽ εἰ δέ σοι τυρίον παρέσται, ἥμισυ μάξεις 

ἕξ οἴνου καὶ ἥμισυ ἐκ τυροῦ᾽ ἡδονικώτερον γὰρ γίνεται. ἃ 

λοῦστρον Κυριανόν, κλοῦστρον γουττᾶτον, κλοῦστρον 

βαβωνιανόν. μουστάκια ἐξ οἰνομέλιτος, μουστάκια δη- 

ἀμᾶτα, κλοῦστρον πούριον, γωσλωανιον, Παυλινιανόν. 

αὶ τυροῦ δέ, φησί, γίνεται πλακουντηρὰ τάδε’ ἔγχυτος, 

θιβλίτης, σουβίτυλλος. γίνεται δὲ καὶ ἐξ ἄλικος 

ουβίτυλλος. σπῖρα᾽ καὶ οὗτος ἐκ τυροῦ γίνεται. Λλού- 

ουντλοι, ἀργυροτρύφημα, λίβος, πίρκλος λιξόλας, κλου- 

τροπλαχοῦς. γίνεται δέ, φησί, καὶ ὀρυξίτης πλακοῦς. 

3 

ὃ χοιριναι Ἀ, χορίναι ἘΪ, οἵ. ῬΏΙ]ΟΧ. Ρ. 0430 ὅ οὐ δαα, Κὶ, 
. Ηδβ, 5.ν 6 ἔοτῇ. (καὶν ταύτην 12 κλοῦστρον 1. α. 

18 ἡδύβια, μαρυπτόν, πλέκιον οοὐγαρία 14 Π7α- 
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ὁ δὲ φϑοῖς οὕτω γίγνεται" τυρὸν ἐχπιέδας τρῖβε καὶ, 
6 ἐμβαλὼν ἐς κόσκινον χάλκεον διήϑει, εἶτ᾽ ἐπίβαλε μέλι, 

καὶ δσελίγνεως ἡμίναν καὶ συμμάλαξον εἰς ἕν. κάτιλλος, 

δὲ ὀρνᾶτος ὁ λεγόμενος παρὰ Ῥωμαίοις οὕτως γίγνεται" 

ϑροίδακας πλύνας ξέσον καὶ ἐμβαλὼν οἶνον εἰς ϑυίαν, 

τρῖβε τὰς ϑρίδακας, εἶτα τὸν χυλὸν ἐχπιέσας σελίγνιον 

συμφύρασον αὐτῷ καὶ συμπεσεῖν ἐάσας μετ᾽ ὀλίγον 
τρῖψον εὐτόνως, προσβαλὼν ὀλίγον στέατος χοιρείου 

καὶ πέπερι,. καὶ πάλιν τρίψας ἕλκυσον λάγανον καὶ 

λειάνας ἐκτεμὼν κατάτεμνε καὶ ἕψε εἰς ἔλαιον ϑερμό- 

ἔ τατον εἰς ἠϑμὸν βαλὼν τὰ κατακεκομμένα. ἄλλα πλα- 

κούντων γένη" ὀστρακίτης. ἀττανῖται, ἄμυλον, τυρο- 

κόσκινον. τυρὸν ἐχπιάσας καλῶς ϑὲς εἰς ἄγγος. εἶτ᾽ 

ἄνω κόσκινον χαλκοῦν ἐπιϑεὶς δίαγε τὸν τυρόν. ὅτα 

δὲ μέλλῃς προσφέρειν, βάλε μέλιτος αὔταρκες ἐπάνω. 
ὑποτυρίδες δὲ οὕτως γίνονται" εἰς γάλα βαλὼν μέλι 

ἐχπίεσον καὶ βάλε εἰς σκεῦος καὶ ἔα παγῆναι. ἐὰν δὲ 

δον παρῇ κοσκίνια μικρά, ἐπίβαλε εἰς αὐτὰ τὸ σκεῦος 

καὶ ξα ἐκρεῖν τὸν ὀρόν. καὶ ὅταν σοὶ δόξῃ πεπηγέναι, 
ἄρας τὸ σκεῦος μετάβαλε εἰς ἀργύρωμα, καὶ ἔσται ἡ 

ὄψις ἄνωϑεν. ἐὰν δὲ μὴ ἢ κοσκίνια, φλαβιλλίοις καὶ" 
νοῖς χρῶ, ἐν οἷς τὸ πῦρ ῥιπίζεται" τὴν γὰρ αὐτὴϊ 

ποιεῖ χρείαν. κοπτοπλακοῦς. ἐν Κρήτῃ δέ, φησίν, πλαὶ 

κουντάριον ποιοῦσιν, ὅπερ ὀνομάζουσι, γάστριν. γίνεται 

ὃὲ οὕτως κάρυα Θάσια καὶ Ποντικὰ καὶ ἀμύγδαλα 
ἔτι δὲ μήκων, ἃ [ὃν] φρύξας ϑεράπευσον καλῶς καὶ εἰν 

θάβϑυίαν καϑαρὰν τρῖψον ἐπιμελῶς" συμμίξας τε τὴν ὀπώ! 

8 σιλίγνεως ἃ ὅ ϑυείαν 8 εὐτόνως ϑοθπ: ἑαυτὸν ὡς 1 
10 λιάνας Δ: οοΥν, Μὰ, ὕαμα ἔουῦ. ἐκτενῶς 18 ἐκπιέσας Μ' ᾿ 
10 προσφέρειν ἴ. ἃ: προσφέρεσϑαι 28 κοπτοπλακοῦς, ἀρβοηρις 
νἱαθίαν ρ6}115580 28. 24 πλακουντηρον Α: ΘΟΥΥ. ὙΠ] θι 2424 γα 
στριον θο59. 26 μήκωνα ὃν φρ. Δ: οοτν, Καὶ οἵ ϑυείαν Δ] 
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ραν μάλαξον μέλιτι ἡψημένῳ, προσβαλὼν πέπερι πλέον 
χαὶ μάλαξον᾽ γίνεται δὲ μέλαν διὰ τὴν μήκωνα. δια- 

πλατύνας ποίησον τετράγωνον. εἶτα σήσαμον λευκὸν 

τρίψας μάλαξον μέλιτι ἡψημένῳ καὶ ἕλκυσον λαγάνια 

) δύο καὶ ἕν ϑὲς ὑποχάτω καὶ τὸ ἄλλο ἐπάνω, ἵνα τὸ 
μέλαν εἰς μέσον γένηται, εὖ ῥύϑμισόν τε αὐτό. ταῦτα 

καὶ ὃ σοφὸς πεμματολόγος Χρύσιππος. ὅ8. ρποκρα- 
τίων δὲ ὃ Μενδήσιος ἐν τῷ περὶ Πλακούντων τὴν παρ᾽ 
᾿Δλεξανδρεῦσι καλουμένην ΤΤΑΓΚΑΡΤΤΙΑΝ.. ... καλεῖ. 
ἴτρια δ᾽ ἐστὶ ταῦτα συντεϑρυμμένα μετὰ μέλιτος ἕψό- 

μενα᾽ καὶ μετὰ τὴν ἕψησιν σφαιρηδὸν συντεϑέντα περι- 

δεῖται βύβλῳ λεπτῇ ἕνεκα τοῦ συμμένειν. ΤΤΟΛΤΟΥ δὲ 

μνημονεύει ᾿λκμὰν οὕτως (ἴν. τὸ Β᾿)᾽ ᾿ 

ἤδη παρέξει πυάνιόν τε πολτὸν 
χίδρον τε λευκὸν κηρίναν τ᾽ ὀπώραν. 

ἐστὶ δὲ τὸ πυάνιον, ὥς φησι Σωσίβιος, πανσπερμία 
ἐν γλυκεῖ ἡψημένη" χίδροον δὲ οἵ ἑφϑοὶ πυροί. κηρίναν 

δὲ ὀπώραν λέγει τὸ μέλι. καὶ Ἐπίχαρμος δὲ οὕτως 
λέγει ἐν Γῇ καὶ Θαλάσσῃ (ρ. 295 1) 

πολτὸν ἕψειν ὄρϑριον. 

καὶ τῶν καλουμένων δὲ ΜΕΛΙΚΗΡΙΔΩΝ μνημονεύει Φ ε- 

θεκράτης ἐν Αὐτομόλοις οὕτως (1 1582 Κ)᾽ 

ὥσπερ τῶν αἰγιδίων ὄξειν ἐκ τοῦ στόματος μελικήρας.ἢ 

ὅ9. λεχϑέντων καὶ τούτων ὁ σοφὸς Οὐλπιανὸς 

ἔφη" ᾿πόϑεν ὑμῖν, ὦ πολυμαϑέστατοι γραμματικοί, καὶ 
ἐκ ποίας βιβλιοϑήκης ἀνεφάνησαν οἱ σεμνότατοι οὗτοι 

1 μάξον Δ: οοὐτ.Κα 1.2 ἔοτΐ. καὶ πλέον μάλαξον 2.8 (καὶ 
διαπλατύνας Καὶ ὅ ἔνϑες Α: ΟΟΥΤ. δ 5 6 εὐρύϑμησόν τε Α: 
ΟΟΥΥ. ΠΟΌΘΟΙΚ 9 παγκαπραν Α: οοΥΥ. Μα8, ὕυπι ἔοτύ. {(λέβον» 
καλεῖ, οἵ, ΠΙ 1258 12 πολτου Α, 568 14 πολτὸν, 20 πολτον 
17 γλυκι ἃ 28 ποη 1η6]]6 σῸ 
ΑΥΗΈ ΝΑ ΕῦΒ 1Π., 28 
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συγγραφεῖς Χρύσιππος καὶ Ζρποκχρατίων, διαβάλλοντες 
χαλῶν ὀνόματα φιλοσόφων τῇ ὁμωνυμίᾳ; τίς δὲ καὶ 

αἡμίναν Ἑλλήνων ὠνόμασεν ἢ τίς ἀμύλου μνημονεύει; 
ἀπαντήσαντος δ᾽ αὐτῷ τοῦ Παρηνσίου καὶ εἰπόντος" 

ἱτὴν μὲν ἡμίναν οἵ τὰ εἰς Ἐπίχαρμον ἀναφερόμενα 

ποιήματα πεποιηκότες οἴδασι, κἀν τῷ Χείρωνι ἐπιγρα- 

φομένῳ οὕτως λέγεται (ρ. 296 1)" 

καὶ πιεῖν ὕδωρ διπλάσιον χλιαρόν, ἡμίνας δύο. 

τὰ δὲ ψευδεπιχάρμεια ταῦτα ὅτι πεποιήκασιν ἄνδρες, 
ἔνδοξοι Χρυσόγονός τε ὁ αὐλητής. ὥς φησιν ᾿4ριστό- 

ξἕενος ἐν ὀγδόῳ Πολιτικῶν Νόμων (ΗΘ Π 289), τὴν. 
Πολιτείαν ἐπιγραφομένην᾽ Φιλόχορος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ 

“Μαντικῆς (Ὁ. 1 416) ᾿“ξιόπιστον τὸν εἴτε “οχρὸν γένος 
ἢ Σικυώνιον τὸν Κανόνα καὶ τὰς Γνώμας πεποιηκέναι 

6 φησίν. ὁμοίως δὲ ἱστορεῖ καὶ ᾿4πολλόδωρος. τοῦ 
δὲ ἀμύλου μνημονεύει Τηλεκλείδης ἐν Στερροῖς 

οὑτωσὶ λέγων (1 211 Κ)᾽ 

φιλῷῶ πλακοῦντα ϑερμόν. ἀχράδας οὐ φιλῶ. 

χαίρω λαγῴοις ἐπ’ ἀμύλῳ καϑημένοις." 
00. τούτων ἀκούσας ὁ Οὐλπιανὸς ἔφη" “ἀλλ᾽ ἐπειδ 

καὶ χοπτήν τινα καλεῖτε, ὁρῶ δὲ ἑκάστῳ κειμένην ἐπὶ 
τῆς τραπέξης, λέγετε ἡμῖν, ὦ λίχνοι, τίς τοῦ ὀνόματος 

τούτου τῶν ἐνδόξων μνημονεύει. καὶ ὁ Δημόκριτο 

ἔφη" τὸ μὲν ϑαλάσσιον πράσον χοπτήν φησι καλεῖσϑα 

Διονύσιος ὁ ᾿Ιτυκαῖος ἐν ἑβδόμῳ Γεωργικῶν. τοῦ" 

Ε δὲ ἡμῖν παρακειμένου μελιπήχτου μέμνηται Κλέαρχο 

6 ἴον. κἀν τῷ Χείρωνι {δὲν 9 ψευδεπιχάρμια Α: 60 
ΞΟΠ 9866. 5ὐγαούυγα ὑπγθαίδ, ν. 12 ροβὺ ἐπιγραφομένη! 
Βιαύαση ποῖ. Μ θη 16 τηΐϊσαμη ἀπυτη Τ]Θ 0] 1486 46 81ηγ] 
ἐθβυϊηοπίατα, τηδρῚ]8 ταϊγασα αυοα ΠΠρΡΙΔηΒ. ΘΧ θυ ρ]8, οτηπΐπο ἀθ᾽ 
βἰάθγυασαῦ 21 ἔοτύ, παρακειμένην, οἷ. οᾶρ. 61 '' 24 πράσσο 
Α, οὗ Ηδ65. 5. κοπτή 
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ὁ Σολεὺς ἐν τῷ περὶ Γρίφων (ΓΠ6 ΤΙ 829) οὑτωσὶ λέγων" 
σκεύη κελεύοντι λέγειν ὅμοια εἰπεῖν" 

τρίπους. χύτρα. λυχνεῖον. ἀκταία. βάϑρον, 

σπόγγος. λέβης, σκαφεῖον. ὕὅλμος. λήκυϑος, 

σπυρίς. μάχαιρα. τρυβλίον, κρατήρ. ῥαφίς. 

ἢ πάλιν ὕψων οὕτως" 

ἔτνος. φακῆ, τάριχος. ἰχϑύς, γογγυλίς. 

σκόροδον. κρέας, ϑύννειον, ἅλμη. κρόμμυον. 

σχόλυμος. ἐλαία, κάππαρις. βολβός. μύκης. 

ἐπί τε τῶν τραγημάτων ὁμοίως" 
ἄμης. πλακοῦς, ἔντιλτος. ἴτριον. ῥόα, 

ᾧὠόν. ἐρέβινϑος, σησάμη. κοπτή. βότρυς, 

ἰσχάς., ἄπιος. πέρσεια. μῆλ᾽. ἀμύγδαλα.; 

ταῦτα μὲν ὃ Κλέαρχος. ὃ δὲ φλυακογράφος Σώπα- 
τρος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Πύλαι δράματί φησιν" 

τίς δ᾽ ἀναρίϑμου μήκωνος εὗρε κοπτὰς 
ἢ κνηκοπύρους ἡδονὰς τραγημάτων ἔμιξεν; 

ἀπέχεις, ὦ καλέ μου λογιστὰ Οὐλπιανέ, τὴν κοπτήν᾽ 

ἧς συμβουλεύω σοι ἀπεσϑίειν. καὶ ὃς οὐδὲν μελλή- 

σας ἀνελόμενος ἤσϑιεν. γελασάντων δὲ πάντων ἔφη 

ὁ ΖΦ ημόκριτος᾽ “ἀλλ᾽ οὐκ ἐσϑίειν σοι προσέταξα, καλὲ 
ὀνοματοϑήρα, ἀλλὰ μὴ ἐσθίειν: τὸ γὰρ ἀπεσϑίειν 

οὕτως εἴρηκεν ἐν Φινεῖ ὁ κωμῳδιοποιὸς Θεόπομπος 
([ 149 Κ)" 

παῦσαι κυβεύων, μειράκιον, καὶ τοῖς βλίτοις 

διαχρῶ τὸ λοιπόν. κοιλίαν σκληρὰν ἔχεις" 

1 γραφων Α: ΟΟΥ. (8 22. κελεύοντα Α: οοΥΥ. Καὶ (κελεύον- 
τος ϑοι τ), οἵ, Χ Ὁ. 4676 ὁμοίως ὙΥΊΙατα, 564 ἔοτῦ. σκευῶν 
-- λέγειν ὀνόματα 5οτϊδοπάστη, αὖ ν. 6 ὄψων τϑοοίθ μαρϑαῦὺ 
8 ϑυννίον Α: οοΥἵ. θοῦ ἄλμη Μυ8: αλλη αὶ 10 ἔτι τὲ ΠΟῚ 
τροῖΐρ Μεῖη 11 ἔντιλτος οογταρίσταυ 11.12 ῥοδῶιον Ἀ : ΘΟἿΥ. 
βα]ὴ. 138 πέρσια Ἀ: ὁοΥΥ. ϑαα μηλέα Α: ὁοοΥγ. ΒοΒπθ 6: 
17 ξουῦ, χνηκοτύρους 18 λογιστά, οἵ, ΓΧ 4010 

28 

6049 

Ὀ 
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τὰ πετραῖα τῶν ἰχϑυδίων ἀπέσϑιε" 
ἡ τρὺξ ἄριστόν ἐστιν εἰς εὐβουλίαν. 

ὅ ταῦτ᾽ ἣν ποῇς. ῥάων ἔσει τὴν οὐσίαν. 
χρῶνται δὲ τῷ ἀπεσϑίειν καὶ ἀντὶ τοῦ ἀπό τινος, 
ἐσθίειν. ὡς Ἕρμιππος ἐν Στρατιώταις (1 289 Κ)᾽ 

οἶμοι τάλας. δάκνει, δάκνει. 

ἀπεσϑίει μου τὴν ἀκοήν. 
Ὁ 3. τῷ Ψ 3; Ν ς ΄ Ν ν᾽ Α 

ΟἹ. ἐπὶ τούτῳ ἐλεγχϑεὶς ὃ Σύρος καὶ δηχϑεὶς 

σφόδρα “ἀλλὰ μήν, ἔφη. παράκειται ἡμῖν ἐπὶ τῆς τρα- 

πέζης καὶ ψιττάκια' ἅπερ ἣν εἴπῃς παρὰ τίνι κεῦται, 

'δώσω σοι᾿ οὐ χρυσέους δέκα στατῆρας" κατὰ τὸν 
Ποντικὸν λεσχηνευτήν, ἀλλὰ τουτὶ τὸ ἔκπωμα. σιω-᾿ 

πήσαντος δὲ τοῦ “Ζ]΄ημοχρίτου "ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀπορεῖς, ἔ ω 5 ἽΜμοκρ θεύ9. ἐφ; 
ἐγώ σε διδάξω. Νίκανδρος μὲν ὃ Κολοφώνιος ἐν 
τοῖς Θηριακοῖς μνημονεύων αὐτῶν φησιν (891)" 

᾿, 3 3 Ἷά Ψ , [ν 

φιττάκι᾽ ἀκρεμόνεσσιν ἀμυγδαλέοισιν ὅμοια. 
γράφεται δὲ καί “βιστάκια...... ἀμυγδαλόεντα πέ᾿ 

φανται.᾽ καὶ Ποσειδώνιος δὲ ὁ ἀπὸ τῆς στοᾶς ἑ 

τῇ τρίτῃ τῶν Ἱστοριῶν γράφει οὕτως (ΒΗ6 ΠΙ 268), 

ἱφέρει δὲ καὶ τὸ πέρσειον ἡ ̓ Δραβία καὶ ἡ Συρία κα 

τὸ καλούμενον βιστάκιον" ὃ δὴ βοτρυώδη τὸν καρπὸ 

ἀφίησι λευκόφαιον ὄντα καὶ μαχρόν, παρεμφερῆ τοῖ 

δακρύοις. ἃ δὴ ῥαγῶν τρόπον ἀλλήλοις ἐπιβάλλει, τὶ 

δ᾽ ἔνδον ἔγχλωρον καὶ τοῦ χωνίου τῶν στροβίλωϊ. 

ἧττον μὲν εὔχυμον, εὐώδη δὲ μᾶλλον. οἱ δὲ τῷϊ 

2 εὐκοιλίαν ΔΙ ΙΡΘΥ 8 ταὐτηνποης Α: ΟΘΟΥΓ. 80 
8846. ΘΧθιρ] τα ἱπθρύαμῃ, ἀθθπᾶτπτα ρμυΐαὺ ὙΠ δα 11 Ἠδετ 
οἸ1ᾶδθ Ῥομθϊοὶ Πιϑβομδγαμι νϑυβι σα] τι ἀρπονὶῦ ον [17 ἀμύ 
δαλα ὄντα ἃ, οἵ. Νῖ. 220 πεέερσιον Α: περσεξιον ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ἡ 
22 λευκοφαοιον ἃ λευκοφαῆ Ε: οοΥν. βοῦν (χρῶμα ποιῶδι 
ΤἬΘΟΡτ. ἢ. Ρ]. 4, 2, δ) 28 δακτύλοις Ἡοΐμηϑθη 244 ἐνχλ 
ρον τοῦ κωνίου διαῦ οοὐγαρύατα δαῦ ΒΡΌΓΙΠΙ 
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εωργικὰ συγγράψαντες ἀδελφοὶ ἐν τῷ γ΄ γράφουσιν ς 
Ω πο 18 ᾿ , ᾿ ᾿ , τὰ - 
ὕτως᾽ “καὶ τὴν μελίαν καὶ τὴν τέρμινϑον, ἃ δὴ νῦν 

τστάκια οἵ Σύροι καλοῦσιν. καὶ οὗτοι μὲν διὰ τοῦ 
; πιστάκια ταῦτα ὠνόμασαν. ὃ δὲ Νίκανδρος δασέως 

ριττάκια. Ποσειδώνιος δὲ βιστόκια.᾽ 
62. περιβλέψας οὖν ἐπὶ τούτοις τοὺς παρόντας καὶ 

᾿ ᾿ ᾽ ’ ΕΗ ΟΡ . ΧΑ Ἁ δ » » 
υχῶν ἕπαίνου ἔφη" ᾿ἀλλὰ μὴν καὶ περὶ τῶν ἄλλων 

ἄντων τῶν παρακειμένων λελέξεταί μοι. ἵνα μὲ τῆς 
λυμαϑίας ἀγασϑῆτε" ἐρῶ δὲ πρότερον περὶ τῶν παρὰ 
1λεξανδρεῦσιν καλουμένων κοννάρων καὶ παλιούρων. 

ἱνημονεύει δ᾽ αὐτῶν ᾿4γαϑοκλῆς ὃ Κυξικηνὸς ἐν γ΄ ἢ 

ὧν περὶ τῆς πατρίδος λέγων οὕτως (ἘΠ᾿ 6’ ΤΥ 289)" 

κεραυνοῦ δὲ σχήψαντος εἰς τὸν τάφον ἀνεβλάστησεν 
κα τοῦ σήματος δενδρίον. ὃ ἐκεῖνοι χόνναρον ἐπονομά- 

ουσιν. ἐστὶ δὲ τὸ δενδρίον μεγέϑει μὲν πτελέης καὶ 
τεύχης οὐϑέν τι μεῖον, ἀκρεμόνας δὲ ἔχει ϑαμέας καὶ 
Ἰολιχοὺς καὶ ἐπ’ ὀλίγον ἀκανϑώδεας. τὸ δὲ φύλλον 
ἔρεν χαὶ χλωρόν. τῇ φυῇ περιφερές. καρποφορεῖ δὲ 

δὶς τοῦ ἔτεος. ἦρός τε καὶ φϑινοπώρου. γλυκὺς δὲθῦο 
τώνυ ὃ χαρπός. μέγεθος κατὰ φαυλίην ἐλάην καὶ τὴν 

άρχα καὶ τὸ ὀστέον ταύτῃ προσείκελον, διαλλάσσον 

Σ τῇ τοῦ χυμοῦ ἧδονῇ. καὶ τρώγεται ἔτι χλωρὸς ὃ 
(αρπός᾽" καὶ ἐπὴν αὐανϑῇ. ποιοῦσιν ἐξ αὐτοῦ ἄλευρα, 

καἡ πατέονται ταῦτα οὐ μάξαντες οὐδ᾽ ὕδατι δεύοντες, 

ἰλλὰ φαύλως ὁκοῖά περ πέφυκεν. καὶ Εὐριπίδης ἐν 
Κύχλωπί φησι (393) 'παλιούρου κλάδῳ. Θεόπομπός 
τε ἐν εἰχοστῇ πρώτῃ Φιλιππικῶν (ῬῊΘ 808) μνημονεύει 

χὐτῶν χαὶ Δίφιλος ὁ Σίφνιος ἰατρὸς ἐν τῷ περὶ Ὁ 

1 ἀδελφοὶ ἱ. 6. Οτἰτὐ}}} ὁ ἐπὶ Κ: ἐν ἃ 16 ϑαμεὰς ἃ 
24. πατέονται ὙΥ 6556]πρ: πατεον Α προσφέρονται Ε᾿, [οτῦ. πα- 
γέονται αὐτὰ 
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τῶν Προσφερομένων τοῖς ὑγιαίνουσι καὶ τοῖς νοσοῦ- 

σιν. τούτων δὲ πρῶτον ἐμνήσϑην, ἄνδρες φίλοι. οὐχ 

ὅτι ἡμῖν παράκειται νῦν, ἀλλ᾽ ὅτι πολλάκις ἔν τῇ 

καλῇ ᾿Δ4λεξανδρεία ἐπὶ τῶν δευτέρων τραπεζῶν παρα- 
κείμενα ἔλαβον καὶ ξητηϑέντος ἐκεῖ τοῦ ὀνόματος ἐν-᾿ 

ϑάδε τῷ βιβλίῳ ἐντυχὼν ἀνελεξάμην. 68. ἑξῆς οὖν. 
λέξω περὶ τῶν παρακειμένων ἈΤΤΙΏΝ: ἐπεὶ ἀπ᾽ αὐτῶν 
καὶ ἡ Πελοπόννησος ᾿πία ἐκλήϑη διὰ τὸ ἐπιδαψιλεύειν ἡ 

ἐν αὐτῇ τὸ φυτόν, φησὶν Ἴστρος ἐν τοῖς ᾿Δργολικοῖφ᾽ 
ΦΉΘΊΙ 424). ὅτι δὲ τὰς ἀπίους ἐν ὕδατι εἰσέφερον. 

εἰς τὰ συμπόσια άλεξις ἐν Βρεττίᾳ παρίστησι διὰ 

τούτων (1 809 Κ)᾽ 

᾿ 

εἶδές ποτε 

πίνουσιν ἀνθρώποις ἀπίους παρακειμένας 

ἐν ὕδατι; Β. πολλοῖς πολλάκις δήπου. τί οὖν; 

«Α΄. οὐκοῦν ἕκαστος ἐκλεγόμενος λαμβάνει 

ὅ τῶν ἐπινεουσῶν τὴν πεπαιτάτην ἀεί; 

Β. δηλονότι. 

αἱ δ᾽ ἁμαμηλίδες οὔκ εἰσιν ἄπιοι, ὥς τινὲς οἴονται. 

ἀλλ᾽ ἕτερόν τι καὶ ἥδιον καὶ ἀπύρηνον. ᾿ἀριστομένης 
ἐν Διονύσῳ φησίν (1 692 Κ) 

ὁ Χῖος οὐκ οἶσϑ᾽ ὡς ἁμαμηλίδας ποιεῖ; 
ὅτι δ᾽ ἐστὶν ἕτερον τῆς ἀπίου καὶ ἥδιον {καὶ ἀπύρη 

νον» Αἰσχυλέίδης παρίστησιν ἐν τρίτῳ Γεωργικῶ 

περὶ Κέω γοῦν τῆς νήσου λέγων γράφει οὕτως" "᾿ ἀπίου 

ἡ νῆσος φέρει κρατίστας κατὰ τὰς ἐν Ἰωνίᾳ καλουμὲ 
νας ἁμαμηλίδας" εἰσὶ γὰρ ἀπύρηνοί τε καὶ ἡδεῖαν ἃ 

5. ἔογτῦ. κατέλαβον 6 τῷ βιβλίῳ 1. 6. Ασδύμοο!β, 
ταοπαϊῦ ὙΥ1]Δ πὰ 11 βρευτίαι Α: οοτγ. ).8160 14 πείνουσ 
Α (810): οοὐγ. ΠΟΌΣ 1 πολλῶι Δ: οοΥτν. ΚΟΟΙ, ἀϊδθϊππσιῦ ῬΘΥΒΟΠ 
Μοῖη 18 δη ὀντι Α: 6017. 5 28. 34 καὶ ἀπύρηνον δᾶ. 
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γλυκεῖαι. ᾿Δέϑλιος δ᾽ ἐν ε΄ Ὥρων Σαμίων (οἴ. ν. 608 ἢ, 
εἰ γνήσια τὰ συγγράμματα, ὁμομηλίδας αὐτὰς καλεῖ. 

Πάμφιλος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ Γλωσσῶν καὶ Ὀνομάτων 
᾿ ἐπιμηλίς, φησίν, ἀπίου γένος. ᾿Ανδροτίων δ᾽ ἐν τῷ 
περὶ Γεωργικῶν φωκίδας φησὶν εἶδος ἀπίων εἶναι. 

04. ΡΟΩΝ...... δὲ σκληροκόκκων. τῶν γὰρ ἀπυρή- 

Ψῶν ᾿Δριστοφάνης ἐν Γεωργοῖς (1 421 Κ) μνημονεύει. 

καὶ ἐν ᾿ἀναγύρῳ (Ὁ. 404)" 
β πλὴν ἀλεύρου καὶ δόας. 

᾿ χαὶ ἐν Γηρυτάδῃ (Ὁ. 488). Ἕρμιππος δ᾽ ἐν Κέρκωψί 
φησιν (Ὁ. 284)" 

ἤδη τεϑέασαι κόκκον ἐν χιόνι ῥόας: 
(δοίδιον μέντοι ὡς βοίδιον τὸ ὑποκοριστικόν.) ᾽άντι - 

᾿ φάνης ἐν Βοιωτίᾳ (1 86 Κ)᾽ ὅ 
ἐνεγκεῖν ἐξ ἀγροῦ μοι τῶν ῥοιῶν 

τῶν σκληροχκόκκων. 

Ἐπίέλυκος Κωραλίσκῳ (1 808 Κ)᾽ 
μῆλα καὶ ῥόας λέγεις. 

λεξις Μνηστῆρσιν (1 821 Κ)᾽ 
ῥόαν γὰρ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 

σίδας δ᾽ ὅτι τὰς ῥοιὰς καλοῦσι Βοιωτοὶ ᾿4γαϑαρχί- 

δης ἐν τῇ ἐννεακαιδεκάτῃ τῶν Εὐρωπιακῶν οὕτως 
γράφει (ΒῊ αὶ ΠῚ 193)" ᾿ἀμφισβητούντων ᾿4ϑηναίων πρὸς 

Βοιωτοὺς περὶ τῆς χώρας ἣν καλοῦσι Σίδας, ᾿Επαμι- 
νώνδας δικαιολογούμενος ἐξαίφνης ἐκ τῆς ἀριστερᾶς 

8 περὶ γλώσσης Α: οοΥΥ. οι! 4 ᾿ἀνδροτίων Κ: ἀντιφῶν ἃ 
θ864 Ππᾶ66 οτηπῖδ, ὑυτραῦδ, οὐ ταυὐ]δύα: ροϑὺ υπίνθυβδτα 46 τηᾶ- 
115 Ῥαπίοὶβ αἰθρυύαϊίοπθιη 46 51ηρ}15 σϑηθυῖραβ αϊούστη δγϑῦ, 
τοὶ τῶν δὲ {σκληροκόκκων μνημονεύει ᾿ἀντιφάνης (οἵ. ν. 16) ἐν 
Βοιωτίᾳ --- τῶν» σχληροκόχκων, 564 π5Βίηραϊα τοϑύϊδαϊ ποαπθαπῦ 
θ.1 ἀπυρίνων Δ: οοττ. Εἰ 18 ἰποϊαθα, δῸ ποὺ ἴοοο 8]16η8, 
ΠΘΟ Ὁ. 0618, ὑγδῖοὶ ροβϑαῦ 14 4110] ἐν Βοιωτίῳ 11 φωρα- 
λίσχωι Α: οοττ. βομ τ 
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᾿ , δ. Χ , Φ , μεταλαβὼν κεχρυμμένην ῥόαν καὶ δείξας ἤρετο τί κα- 
-» - » ᾽ 3.5 ΕΚ, ΕἸΣ 3. ΕΝ ΖΕ, "» 5 , 

λοῦσι τοῦτο. τῶν δ΄ εἰπόντων ἱδόαν᾽, “ἀλλ᾽ ἡμεῖς, εἶπε, ' 

οδισίδαν᾽ (ὃ δὲ τόπος τοῦτ᾽ ἔχει τὸ φυτὸν ἐν αὑτῷ πλεῖ- 
στον. ἀφ’ οὗ τὴν ἐξ ἀρχῆς εἴληφε προσηγορίαν) καὶ. 

ἐνίκησεν. (Μένανδρος δ᾽ ἐν Αὑτὸν Τιμωρουμένῳ 

ῥοίδια αὐτὰς ὠνόμασεν διὰ τούτων (ΠΠ 48 Κ)" 

μετ᾽ ἄριστον γὰρ ὡς ἀμυγδάλας ἐγὼ 

παρέϑηκα χαὶ τῶν ῥοιδίων ἐτρώγομεν.) 

λέγεται δέ τι καὶ φυτὸν σίδη ὅμοιον ῥοιᾷ, γινόμενον. 

ἐν τῇ περὶ Ὀρχομενὸν λίμνῃ ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι, οὗ 
τὰ μὲν φύλλα τὰ πρόβατα ἐσϑίει. τὸν δὲ βλαστὸν αὖ. 
ὕες, ὡς ἱστορεῖ Θεόφραστος ἐν τετάρτῳ περὶ Φυτῶν 

(ς. 4,10). γίνεσθαι λέγων κἀν τῷ Νείλῳ ὁμώνυμόν τι 

αὐτῇ ἄνευ ῥιξῶν. 

θῦ. ΦΟΙΝΙΚΕΣ. Ξενοφῶν μὲν ἐν β΄ ᾿ΔΑναβάσεώς 
φησιν (ς. 8,14)" “ἐν δὲ σῖτος πολὺς καὶ οἶνος φοινίκων 

καὶ ὄξος [καὶ] ἑψητὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν. αὐταὶ δὲ αἱ 

βάλανοι τῶν φοινίκων οἵας μὲν ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἔστιν 

ἰδεῖν τοῖς οἰκέταις ἀπέκειντο αἱ δὲ τοῖς δεσπόταις 

ἀποκείμεναι ἦσαν ἀπόλεκτοι, θαυμάσιοι τὸ κάλλος καὶ ἢ 

τὸ μέγεϑος, ἡ δὲ ὄψις ἠλέκτρου οὐδὲν διέφερεν" τὰς 

δέ τινας ξηραίνοντες τραγήματα παρετίϑεντο. καὶ ἦν 

παρὰ πότον ἡδὺ μέν, κεφαλαλγὲς δέ. Ἡρόδοτος δ᾽ 

ἐν τῇ α΄ περὶ Βαβυλῶνος λέγων φησίν (ς. 198)" "ἣ εἰδὺ 
δ᾽ αὐτόϑι φοίνικες πεφυκότες ἀνὰ πᾶν τὸ πεδίον, οἱ 

πλεῦνες αὐτῶν καρποφόροι, ἐκ τῶν καὶ σιτία καὶ οἶνον 

ὅ Μϑμδμαν! σϑυθα τη8]6 ππιὸ ᾿πύθυροβὶἑα, γ. βαρταδ 7 ο0Σ- 
ταρίαϑ 12 ποὴ Ἰρβ18 ΤΠΘορΡΒγδβῦῖ. Βᾶθ0 βαῃῦ, οἵ. οὕϊατη ΗΒ. 8. 
σίδη 16 ἐνῆν δὲ Χρη, δαῦ ποο ϑυῦ ἦν δὲ βου 1 ὄξος ἑψητὸν 
Χρῃ;: ὄψον καὶ ἑψητὸν ΔΑ, 18 φοινικίων Α 22 ἀπετίθεσαν 
Χο. 84 ἐν τῆι β΄ Α, ἐν τῷ δευτέρῳ ἘΠ: οοΥΥ. Θἃ. Β88 

] ' 

Ἶ 
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καὶ μέλι ποιέονται" τοὺς συκέων τρόπον ϑεραπεύουσιν. 
τῶν γὰρ φοινίκων οὃὗς ἔρσενας καλέουσι, τούτων τὸν 

καρπὸν περιδέουσι τῇσι βαλανηφόροισι τῶν φοινίκων, 

ἵνα τε πεπαίνῃ ὄφιν ὃ ψὴν τὴν βάλανον ἐνδύνων καὶ 
μὴ ἀπορρείῃ ὃ καρπὸς τοῦ φοίνικος. ψῆνας γὰρ δὴ 
φορέουσιν ἐν τῷ καρπῷ οἵ ἔρσενες καϑάπερ οἵ ὄλονϑοι.; 

τὰ παραπλήδια τοῖς περὶ τὸν Ἡρόδοτον ἱστορεῖ περὶ 
τοῦ ἐν Μιβύῃ καλουμένου λωτοῦ αὐτόπτης γενόμενος 

ὁ Μεγαλοπολίτης Πολύβιος ἐν τῇ ιβ΄ τῶν Ἱστοριῶν 
λέγων οὕτως (ο. ἃ Ἠυ) ἐστὶ δὲ τὸ δένδρον ὃ λωτὸς οὐ 

μέγα, τραχὺ δὲ καὶ ἀκανθῶδες, ἔχει δὲ φύλλον χλωρὸν 
"παραπλήσιον τῇ ῥάμνῳ. μικρὸν βαϑύτερον καὶ πλατύ- 
τερον. ὃ δὲ καρπὸς τὰς μὲν ἀρχὰς ὅμοιός ἐστιν καὶ 
τῇ χρόᾳ καὶ τῷ μεγέϑει ταῖς λευκαῖς μυρτίσι ταῖς τετε- 

λειωμέναις, αὐξανόμενος δὲ τῷ μὲν χρώματι γένεται 
φοινικοῦς, τῷ δὲ μεγέϑει ταῖς γογγύλαις ἐλαίαις παρα- 

πλήσιος, πυρῆνα δὲ ἔχει τελέως μικρόν. ἐπὰν δὲ 
πεπανϑῇ, συνάγουσι καὶ τὸν μὲν τοῖς οἰκέταις μετὰ 

χόνδρου χόψαντες σάττουσιν εἰς ἀγγεῖα, τὸν δὲ τοῖς 

" ἐλευϑέροις ἐξελόντες τὸν πυρῆνα συντιϑέασιν ὡσαύτως 
χαὶ συτεύονται τοῦτον. ἐστὶ δὲ τὸ βρῶμα παραπλήσιον 
σύκῳ καὶ φοινικοβαλάνῳ, τῇ δὲ εὐωδίᾳ βέλτιον. γίνεται 

ὃδ χαὶ οἶνος ἐξ αὐτοῦ βρεχομένου καὶ τριβομένου δι’ 
ὕδατος, κατὰ μὲν τὴν γεῦσιν ἡδὺς καὶ ἀπολαυστικός, 
"οὐνομέλιτι χρηστῷ παραπλήσιος, ᾧ χρῶνται χωρὶς ὕδα- 

τορ᾽ οὐ δύναται δὲ πλέον δέκα μένειν ἡμερῶν, διὸ καὶ 
ποιοῦσι χατὰ βραχὺ πρὸς τὴν χρείαν. ποιοῦσι δὲ καὶ 

ὄξος ἐξ αὐτῶν. 660. Μελανιππέδης δ᾽ ὃ Μήλιος ἐν 

1 συκεῶν Α 4 πεπένη Α ἐσδύνων Ἡεοτοὰ 10 ὁ 
λωτὸς αὐὰ, Αὐπθῃ 12 μικρῷ ΒΘΙΒΚθ 1ὅ αὐξόμενος Εἰ 
21 σιτέονται Δ: οοττ. Μυ5 28 ἐξ αὐτοῦ ὨὈϊ 
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ταῖς Ζαναίσιν φοίνικας τὸν καρπὸν οὕτως ὀνομάζει τὸν. 

λόγον ποιούμενος περὶ αὐτῶν τῶν Ζ.αναίδων (ἔν. 1 Β)" 

οὐ γὰρ ἀνθρώπων φόρευν μορφὰν ἐνεῖδος, 

οὐδὲ τὰν αὐδὰν γυναικείαν ἔχον" 
ἀλλ᾽ ἐν ἁρμάτεσσι διφρούχοις ἐγυμνάξοντ᾽ ἀν᾽ εὔδι᾽ 

ἄλσεα πολλάκι ϑήραισιν φρένα τερπόμεναι, 

ἱερόδακρυν λίβανον εὐώδεις τε φοίνικας κασίαν τὲ Ι 

ματεῦσαι. 

ὅ τέρενα Σύρια σπέρματα. Ι 
Θδκαὶ ᾿“ριστοτέλης ἐν τῷ περὶ Φυτῶν (ἔν. 246 Ἐ) οὕτως" 

φοινίκων ἀνόρχων. οὕς τινὲς εὐνούχους καλοῦσιν, οὗ" 

δ᾽ ἀπυρήνους.᾽ φοίνικα δὲ τὸν καρπὸν καὶ Ἑλλάνι- 

κος κέκληκεν ἐν τῇ εἰς ἄμμωνος ᾿ἀναβάσει (ΓἘΘῚ 61). 
εἰ γνήσιον τὸ σύγγραμμα, καὶ Φόρμος ὃ κωμικὸς ἐν 

᾿ταλάνταις φ. 2394 1). περὶ δὲ τῶν Νικολάων καλου-Ὁ 

μένων φοινίκων τοσοῦτον ὑμῖν εἰπεῖν ἔχω τῶν ἀπὸ 

τῆς Συρίας καταγομένων. ὅτι ταύτης τῆς προσηγορίας 

ἠξιώϑησαν ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ αὐτοχράτορος σφόδρα, 
χαίροντος τῷ βρώματι, Νικολάου τοῦ ΖΙαμασκηνοῦ ἕταί- 

ν ρου ὄντος αὐτῷ καὶ πέμποντος φοίνικας συνεχῶς. τῶν 

ἀπὸ τοῦ περιπάτου δ᾽ ὧν ὁ Νικόλαος καὶ ἱστορίαν 
συνέγραψεν πολλήν. 

ΟἿ. ΙΣΧΑΔΕΣ. σφόδρα τῶν ἰσχάδων ἐθαυμάξοντο 

αἱ ᾿Δττικαί. ΖΔίνων γοῦν ἐν τοῖς Περσικοῖς (ἨΔ Π91) ἥ 

φησιν᾽ ἱπαρετίϑεντο δ᾽ ἐπὶ τῆς τραπέζης τῆς βασιλέως! 

2 αὐτῶν τῶν γὰρ ἀΐδων Α: οοἵτ. ΘΟΌΣ 8 ποι ο 1] 
ῬΥΟΌΔΟΙΙΘΥ οιηθπάδγῦ 4 τὰν αὐτὰν γυναικίαν Α: οοτΥ. Οδξ 
ὅ. 6 ανευηλιασδδα Α: οοΥγ. Μοῖῃ 6 ϑήραισιν Βρῖς (ϑήραις 
Ῥοῦβ οὖ 180): ϑῆρες Α 1 ἵερόδακρυ Α: οοτν. ΕΤΩρΘΥΙαΣ 
8 πατεῦσαι Α: σον. ΕΡ 9 συρίας τέρματα Α: οοτγ. ΕἼΤΙ] 
11 ἐνόρχων ΑΕΣ: οοὐτ. δ 10 5αα οὗ, ΡΙαῦ. αὰ. ΒΥπιρ. 280 
21 δ᾽ ἦν Καὶ 
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ὅσα ἡ γῆ βρώματα φέρει ἧς ἄρχει βασιλεύς. ἀφ᾽ ἕκά- 
του ὅσον ἀπαρχήν. ξἕενικῷ δὲ οὐδενὶ οὔτε βρώματι 
οὔτε ποτῷ ᾧετο δεῖν ὁ Ξέρξης τοὺς βασιλεῖς χρῆσϑαι" 
ὅϑεν καὶ νόμος τις ὕστερον ἐγένετο. εἰσενέγκαντος 
γάρ ποτε τῶν εὐνούχων τινὸς ἐν τοῖς λοιποῖς τραγή- 

μασιν ἰσχάδας ᾿Δ4ττικάς, ἐρωτῆσαι ποταπαὶ εἶεν. ἐπεὶ 
ὃὲ ἐπύϑετο ἐξ ᾿ἀϑηνῶν. τοῖς ἀγορασταῖς ἀπηγόρευεν 
, " [2 νι 2 Ψ [ὰ δ -“ ἥ 

ὠνεῖσθαι, ἕως ἂν ἐξουσία γένηται αὑτῷ λαμβάνειν 
[ἢ 2 , ᾿ Ἁ 2 7 , Α ᾿" 2 - 

ὅταν ἐθέλῃ καὶ μὴ ἀγοράζειν. λέγεται δὲ τὸν εὐνοῦχον 

ἐπίτηδες τοῦτο ποιῆσαι. ἵνα αὐτὸν ὑπομνήσῃ τῆς ἐπὶ 
τὰς ᾿ϑήνας στρατείας. ΄άλεξις δ᾽ ἐν Κυβερνήτῃ 

φησίν (1 389 Κ)᾽ 
εἰσέβαινον ἰσχάδες, 

τὸ παράσημον τῶν ᾿4ϑηνῶν, καὶ ϑύμου δέσμαι τινές. 

'ΔΤυγκεὺς δὲ ἐν τῇ πρὸς τὸν κωμικὸν Ποσείδιππον 
"Ἐπιστολῇ “ἐν τοῖς τραγικοῖς, φησίν, πάϑεσιν Εὐριπίδην 
νομίζω Σοφοκλέους οὐδὲν διαφέρειν" ἐν δὲ ταῖς ἰσχάσι 

τὰς ᾿Ζττικὰς τῶν ἄλλων πολὺ προέχειν. κἀν τῇ πρὸς 
Διαγόραν δὲ ᾿ΕἘπιστολῇ γράφει οὕτως" “ἡ δὲ γῆ ταῖς 
μὲν χελιδονείοις ἰσχάσιν ἀντιπαρατιϑεῖσα τὰς Βρυγιν- 

δαρίδας καλουμένας, τῷ μὲν ὀνόματι βαρβαριζούσας, 

ταῖς δὲ ἡδοναῖς οὐδὲν ἧττον ἐκείνων ἀττικιζούσας.᾽ἢ 
Φοινικίδης δ᾽ ἐν Μισουμένῃ φησίν (ΤΠ 388 Κ)᾽ 

μύρτων λέγουσιν καὶ μέλιτος ἐγκώμια 

καὶ τῶν προπυλαίων καὶ τέταρτον ἰσχάδων. 

τούτων ἐγευσάμην καταπλεύσας εὐϑέως 

8 Ξέρξης Βαμηκοη: ἐξαρχῆς Α 7.8 ἐκέλευεν ὠνεῖσϑαι 
ΕΠ οοΥτ, Κὶ, οὗ, ΡΙαὖ. Δρορῃίμ. τϑρ. Ρ. 1786 8 ἕως Μαυβ: 

ὡς αὶ αὐτῶν Α: οοἵΥ. ΜθῸ 14 τῶν ἀττικῶν ἃ 1 πο- 
σίδιππον αὶ 11 Σωσιφάνους οὐδὲν ΥΊΙΆτα, γ65 ἱποθγία οδῦ 
18 προσέχειν Α: 6ΘΟΥΥ. Εἰ 20 γχελιδονίοις  χελιδονίαις Ἐὶ 
20,21 βριγινδαριδας ΔῈ, οἵ, Βμο55 1πβογ, ΠΠ ῥ. 31 

[φ 
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καὶ τῶν προπυλαίων, κοὐδὲν ἦν τούτων ὅλως 
ὅ πρὸς ἀτταγῆνα συμβαλεῖν τῶν βρωμάτων. 

ἐν τούτοις τηρητέον καὶ τὴν τοῦ ἀτταγῆνος μνήμην. 

Φιλήμων δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν ᾿Αττικῶν Ὀνομάτων ΔΑ ἰγι- 

λίδας φησὶν εἶναι τὰς καλλίστας ἰσχάδας" Αἴγιλα δ᾽ ! 
εἶναι δῆμον τῆς ᾿Ζττικῆς ἀπὸ Αἰγίλου τινὸς ἥρωος 

ὠνομασμένον" χελιδονίας δὲ καλεῖσθαι τὰς ἐρυϑρομε- 

λαίνας ἰσχάδας. Θεόπομπος δ᾽ Εἰρήνῃ τὰς Τυϑρα- 
σίας ἐπαινῶν ἰσχάδας φησὶν οὕτως ([ 186 ΕΚ)" 

μᾶξαι. πλακοῦντες. ἰσχάδες Τιϑράσιαι. 

οὕτω δὲ ἦσαν περισπούδαστοι πᾶσιν ἀνθρώποις αἱ 
ἰσχάδες ----ὄντως γὰρ᾽ κατὰ τὸν ᾿ριστοφάνην (1541 ΚΕ) 

οὐδὲν [γὰρ ὄντως] γλυκύτερον τῶν ἰσχάδων --- 
ὡς καὶ ᾿Δμιτροχάτην τὸν τῶν Ἰνδῶν βασιλέα γράψαι 

᾿Δντιόχῳ ἀξιοῦντα, φησὶν Ἡγήσανδρος (Ὴ6 ΤΥ 421), 

οὔϑπέμψαι αὐτῷ γλυκὺν καὶ ἰσχάδας καὶ σοφιστὴν ἀγο- 

ράσαντα. καὶ τὸν ᾿ἀντίοχον ἀντιγράψαι" "ἰσχάδας μὲν 

καὶ γλυκὺν ἀποστελοῦμέν σοι, σοφιστὴν δ᾽ ἐν Ἕλλησιν 

οὐ νόμιμον πωλεῖσϑαι. ὅτι δὲ καὶ πεφωσμένας ἰδσχά- 

δας ἤσϑιον Φερεκράτης δείκνυσιν ἐν Κοριαννοῖ 

λέγων οὕτως ( 168 Κ)᾽ Ξ 

ἀλλ᾽ ἰσχάδας μοι πρόελε τῶν πεφωσμένων. 

καὶ μετ᾽ ὀλίγα δέ: 

"Ώ 

οὐκ ἰσχάδας οἴδεις τῶν μελαινῶν; μανϑάνειο. 

ἐν τοῖς Μαριανδυνοῖς ἐκείνοις βαρβάροις 

χύτρας καλοῦσι τὰς μελαίνας ἰσχάδας. 

1 προσπυλαίων Α: οοτγ. Μα5, ἔοτύ. νὴ τὸν Προπύλαιον (561]. 
Ἑρμῆν), τιῖϑι ἔουΐθ νϑυῦρδ τηϑ]6 ἰξοσαΐω δα 242. συμβάλλειν ἃ: 
οοαγ. Μὰ8 ὅ οἷ, Β080]. ΤΉΘοΟΥ. 1, 147, οΥγαῦ 5ῖπθ ἀσῦδιο ῬΏ1]ΘΙΔΟ 
1 δὲ ἘΠ: τὸ 101. Τειϑράσιαι 18 γὰρ οὕτως Α: οοΥτς 
Μὰυ5 (οοᾶ. Ῥ ἰοβίθ 1), 46]. Κ, πᾶτὰ Αὐἱβέορμδῃθϑ βου ρϑὶὺ ὄντως 
γὰρ οὐδὲν 22 πεφωγμένων τϑοίϊα5. 811] ᾿ 
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οἶδα δὲ καὶ Πάμφιλον εἰρηκότα πρόχνιδας γένος Ὁ 
ἰσχάδων. 

08. ΒΟΤΡῪΣ δὲ ὅτι μὲν κοινὸν δῆλον. σταφυλῆς 

δὲ μέμνηται, καίτοι δοκοῦντος τοῦ ὀνόματος ᾿Δσιαγε- 

νοῦς εἶναι, Κράτης ἐν δευτέρῳ ᾿Αττικῆς Διαλέκτου 

ῳ. θὅ }), ἕν τοῖς Ὕμνοις τοῖς ἀρχαίοις φάσκων ἀντὶ 

τοῦ βότρυος τὴν σταφυλὴν κεῖσϑαι διὰ τούτων" 

αὐτῇσι σταφυλῇσι μελαίνῃσιν κομόωντες. 

ὅτι δὲ καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ ἐστὶν (Σ ὕθ1 41) παντὶ δῆλον 
Πλάτων δὲ ἐν ὀγδόῳ Νόμων καὶ βότρυς καὶ σταφυλὰς 
ὀνομάξει διὰ τούτων (τ. 8444)" “ὃς ἂν ἀγροίκου ὀπώρας «ὁ 

γεύσηται, βοτρύων εἴτε καὶ σύκων, πρὶν ἐλϑεῖν τὴν 

ὥραν τὴν τοῦ τρυγᾶν ἀρκτούρῳ σύνδρομον, εἴτ᾽ ἐν τοῖς 
αὑτοῦ χωρίοις εἴτε καὶ ἐν ἄλλων. ἱερὰς μὲν (ν΄) ὀφει- 

λέτω τῷ Διονύσῳ δραχμάς, ἐὰν ἔκ τῶν αὑτοῦ δρέπῃ, 

ἐὼν δ᾽ ἐκ τῶν γειτόνων, μνᾶν, ἐὰν δ᾽ ἐξ ἄλλων, δύο 
μέρη τῆς μνᾶς. ὃς δ᾽ ἂν τὴν γενναίαν νῦν λεγομένην 

σταφυλὴν (ἢ» τὰ γενναῖα σῦκα ἐπονομαξόμενα ὀπωρίξειν 

βούληται. ἐὰν μὲν ἐκ τῶν οἰχείων λαμβάνῃ, ὅπως ἂν 

ἐθέλῃ καὶ ὁπόταν βούληται καρπούσϑω. ἐὰν δ᾽ ἐξ ἃ 

ἄλλων μὴ πείσας, ἑπομένως τῷ νόμῳ τῷ “μὴ κινεῖν ὅ 

τι μὴ κατέϑετο᾽, ἐκείνως αἰεὶ ξζημιούσϑω. ταῦτα μὲν 

ὁ ϑεῖος Πλάτων" ἐγὼ δὲ πάλιν ξητῶ τίς ἡ γενναία 

σταφυλὴ καὶ τίνα τὰ γενναῖα σῦκα. ὥρα οὖν ὑμῖν 

ζητεῖν, ἕως ἐγὼ περὶ τῶν ἑξῆς παρακειμένων διεξέλϑω.; 

καὶ ὃ Μασσούριος ἔφη" 
ἱμηδ᾽ ἀναβάλλεσθαι ἔς τ᾽ αὔριον ἔς τ᾽ ἔννηφι (Η8.ορ.410). 

1 προσκχνιδὰς Δ, οἵ, Ηδ5. 5. γ, πρόκριδες ῬΟ]]. 181 8. Πδθο 
Τα 118, 14 ν’ οα. α 10 ἐὰν δὲ καὶ τῶν γειτόνων α 
18 ἢ οἴω. ἃ 21 ἑπόμενος Α 22 ἐκείνὼς Α 28. [ουὺ. 
πάλαι ζητῶ 24. 2ὅ ἴοτῦ. (καὶ ὑμῖν ξητεῖν 21 ἔνηφι Α 
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γενναῖα λέγει τὰ εὐγενῆ ὁ φιλόσοφος. ὡς καὶ ᾿4ρχί-. 

λοχος (ἔ. 101 Β΄)" , 

πάρελϑε. γενναῖος γὰρ εἶς. 
ἢ τὰ ἐπιγεγεννημένα οἷον τὰ ἐπεμβεβλημένα. ὃ γὰρ 
᾿ἀριστοτέλης ({. 341) καὶ ἐπεμβολάδας ἀπίους ὀνο-᾿ 

μάξει τὰς ἐγκεκεντρισμένας. ..... Ζημοσϑένης ἐν 

τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος (262)" σῦκα καὶ βότρυς καὶ ἐλαίας, 

συλλέγων. Ξενοφῶν ἐν Οἰκονομικῷ (49, 19)" ὑπὸ 
τοῦ ἡλίου γλυκαίνεσϑαι τὰς σταφυλάς." οἴδασιν δὲ οἱ 

πρὸ ἡμῶν καὶ τοὺς ἐν οἴνῳ συντιϑεμένους βότρυς. 
Εὔβουλος γοῦν ἐν Κατακολλωμένῳ φησίν (1 181 Ε)" 

[.] 

ΝΣ 

ἀλλὰ παραλαβὼν ἀκράτῳ κροῦε καὶ δίδου πυκνὰς Ι 
καὶ βότρυς τρώγειν ἀνάγκαξ᾽ αὐτὸν ἐξ οἴνου συχνούς. 

ὁ δὲ τὸν Χείρωνα πεποιηκὼς τὸν εἰς Φερεκράτην, 

ἀναφερόμενόν φησιν (1 191 Κ)᾽ 

ἀμυγδάλας καὶ μῆλα καὶ μιμαίκυλα : 

καὶ μύρτα καὶ σέλινα κἀξ οἴνου βότρυς ᾿ 
καὶ μυελόν. ᾿ 

ὅτι δ᾽ ἐν ταῖς ᾿ἀϑήναις διηνεκεῖς ἦσαν αἱ ὀπῶραι πᾶσαι; 
μαρτυρεῖ ᾿“φιστοφάνης ἐν Ὥραις (Ὁ. 86). τί οὖν πα- ὃ 

ράδοξον ἱστορεῖν δοκεῖ ᾿4έϑλιος ὃ Σάμιος ἐν πέμπτῳ 

Σαμίων Ὥρων λέγων (6 ΤΥ͂ 287)" σῦκον καὶ σταφυλ 

καὶ ὁμομηλὶς καὶ μῆλα καὶ ῥόδα δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐγί 

θὔάνετο.᾽ “υγκεὺς δ᾽ ἐν τῇ πρὸς Ζιαγόραν ᾿Επιστολ 

ἐπαινῶν τὸν κατὰ τὴν ᾿Αττικὴν γινόμενον Νικοστρά 

τειον βότρυν καὶ ἀντιτιϑεὶς αὐτῷ τοὺς ἹῬοδιαχούς φῆ 

σιν" ἱτῷ δ᾽ ἐκεῖ καλουμένῳ βότρυι Νικοστρατείῳ τὸ 

κ' 

4 ἐπιγεγενημένα Α: οοΥγ. Εἰ ὅ ἐμβολάδας τοοίία5. Ηδτ 
Ῥοοῖ. 71,8 6 Βἰαύαμι πού. Κ, πδιὰ ρουρὶ Ὀ]ρίπαβ 46 ἀνάσα 
ΠπΟΙΩΪΪθ 5 Ἰοα αἱ 8 ΧομορΒου 8. Ρ] τα γϑυῦϑ ΘΧβορΒοτδῦς, 
αὖ οὐ βότρυν οὐ σταφυλήν δατι ἀἰχίθ8θ ρσορασοὺῦ 28. 34 ἐγέ 
γνετὸ Ἀ ἘΠ: οοὐγ. Κα 26.206 νικοστράτιον (ἰΐθτα ν. 27) Α : ΟΟΥ̓́Τ. 
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Ἱππώνειον ἀντεκτρέφουσι βότρυν, ὃς ἀπὸ Ἑκατομβαιῶ- 

νος μηνὸς ὥσπερ ἀγαϑὸς οἰκέτης διαμένει τὴν αὐτὴν 
ἔχων εὔνοιαν.᾽ἢ 

69. ἐπεὶ δὲ πολλάκις ὑμῖν εἴρηται περί τε κρεῶν 
καὶ ὀρνίϑων [καὶ περιστεριδίων], ἔοχομαι κἀγὼ λέξων 

ὅσα ἐκ πολυαναγνωσίας εὑρεῖν ἠδυνήϑην παρὰ τὰ 

προειρημένα (10. ΓΧ). ἸΤΕΡΙΣΤΕΡΙΟΝ οὕτως ἔστιν εὑρεῖν Ὁ 

εἰρημένον παρὰ Μενάνδρῳ ἐν Παλλακῇ (1Π 109 Κ)᾽ 

μικρὸν ἐπιμείνας προστρέχει. 
“ἠγόρακά δοι περιστέρια {ταδί λέγων. 

ὁμοίως Νικόστρατος “Ἴβρᾳ (1 230 ἘΚ)" 

ταῦτ᾽ ἀξιῶ" 

τοὐρνιϑάριον, τὸ περιστέριον, τὸ γάστριον. 
᾿ἀναξανδρέδης ἐν ᾿Αντέρωτι (0. 189)" 

περιστέρια γὰρ εἰσάγων καὶ στρουϑία. 

Φρύνιχος Τραγῳδοῖς (1 888 Κ)᾽ 

περιστέριον δ᾽ αὐτῷ τι λαβὲ τριωβόλου. 
ΦΑΣΙΑΝΙΚΟΣ. Πτολεμαῖος ὃ βασιλεὺς ἐν τῷ δω- 

δεκάτῳ τῶν Ὑπομνημάτων περὶ τῶν ἐν ᾿“λεξανδρείᾳ ο 
βασιλείων λέγων (ἨΔ ΠΙ 188) καὶ περὶ τῶν ἐν αὐτοῖς 

ζῴων τρεφομένων φησίν᾽ 'τά τε τῶν φασιανῶν. οὺς 
τετάρους ὀνομάζουσιν. [οὗς] οὐ μόνον ἐκ Μηδίας μετε- 

πέμπετο, ἀλλὰ καὶ νομάδας ὄρνιϑας ὑποβαλὼν ἐποίησε 
πλῆϑος, ὥστε καὶ σιτεῖσϑαι" τὸ γὰρ βρῶμα πολυτελὲς 
ἀποφαίνουσιν. αὕτη (ἣΣ τοῦ λαμπροτάτου βασιλέως 
γωνή, ὃς οὐδὲ φασιανικοῦ ὕρνυϑός ποτε γεύσασϑαι 

1 ἱππώνιον Α: ΟΟΥΥ. ΕἾ ΒΌΡΘΙΒΟΥ ῷ. 8 Π860 τἱχ ἱπίθρτϑ 
ὅ βἸοββατη 46]. Κ 9 ἐπέμεινας Α: 6οΥγ. ΟἸοτῖοαΒ. 10 5ΒΌΡ)!. οὖ 
180, Οὐ 18 εἴτ᾽ ὀρνιϑάριον Α: οοττ. ὈΪ, ααἱ ρ᾽Ὸ ἀξιῶ οοπὶ. 
ἀξιοῖ 14 ἐν ἀντερῶντι Α, οἵ, Τηβογ. 5101], οὐ 108].1099 21 φησὶν 
τάδε οἸΐτη Κ, Ξε τὰ τῶν φασιανῶν 1. 6. γένη, ΟΡΙποῦ 22 οὺς 
16]. Κ 22,28 μετεπόμποντο Α: ΟΟΥΎ. (88 Ωὔ ἡ δαᾶ, Καὶ 

᾿ 
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ὡμολόγησεν, ἀλλ᾽ ὥσπερ τι κειμήλιον ἀνακείμενον εἶχε 
τούσδε τοὺς ὄρνιϑας. εἰ δὲ ἑωράκει ὡς ἡμῶν ἑκάστῳ. 

εἷς ἐστι παρακείμενος χωρὶς τῶν ἤδη κατανηλωμένων, 

ἃ προσαναπεπληρώχει ἂν ταῖς πολυϑρυλήτοις ἱστορίαι 

τῶν Ὑπομνημάτων τούτων ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν καὶ 

ἄλλην μίαν. [4 ριστοτέλης δὲ (ἔτ. ὅ80 Β) ἢ Θεόφρα-. 
στος ἐν τοῖς Ὑπομνήμασι τῶν φασιανῶν, φησίν, οὐ 

κατὰ λόγον ἡ ὑπεροχὴ τῶν ἀρρένων, ἀλλὰ πολλῷ μεί-} 

ξων. Τό. εἰ δ᾽ ὃ προειρημένος βασιλεὺς καὶ τὸ τῶν 
ΤΑΏΝΩΝ πλῆϑος ἑωράκει τῶν κατὰ τὴν Ῥώμην, κατα, 

πεφεύγει ἂν ἐπὶ τὴν ἱερὰν σύγχλητον, ὡς ὑπὸ τοῦ 
ἀδελφοῦ πάλιν τῆς βασιλείας ἐξεληλαμένος. τοσοῦτον 

6 γάρ ἐστι τούτων τῶν ὀρνίϑων τὸ πλῆϑος ἐν τῇ Ῥώμῃ 

ὡς δοκεῖν προμεμαντευμένον τὸν κωμῳδιοποιὸν ᾽άντι 

φάνην ἐν Στρατιώτῃ ἢ Τύχωνι εἰρηκέναι τάδε (1 99 1) 1 

τῶν ταὧν μὲν ὡς ἅπαξ τις ζεῦγος ἤγαγεν μόνον, 
σπάνιον ὃν τὸ χρῆμα, πλείους εἰσὶ νῦν τῶν ὀρτύγω 

χρηστὸν ἄνϑρωπον δ᾽ ἐάν τις ἕνα μόνον ζητῶν ἴδ 

ὄψετ᾽ ἐκ τούτου πονηροὺς πέντε παῖδας γεγονότα 

ε΄ Ἄλεξις δ᾽ ἐν Παμπάδι (Π 840)" 
καταφαγεῖν 

αὐτὸς τοσοῦτ᾽ ἀργύριον; οὐδ᾽ εἰ γάλα λαγοῦ 
εἶχον, μὰ τὴν Γῆν. καὶ ταὼς κατήσϑιον. 

ὅτι δὲ καὶ τιϑασοὺς εἶχον αὐτοὺς ἐν ταῖς οἰκία! 

Στράττις παρίστησιν ἐν Παυσανίᾳ διὰ τούτων ( 118 Κ' 3: 

πολλῶν φλυάρων καὶ ταὧν ἀντάξια, 
οὺς βόσκεϑ᾽ ὑμεῖς ἕνεκα τῶν ὠκυπτέρων. 

ὅ τῶν εἰκοσιτεσσάρων Α: οοΥτ. Καὶ θ54ᾳ πᾶθ6 τη86 1ηὖὲ 
Ἰροΐδ 9.10 ἔογτῦ. τῶν ταῶν 16 τὸν ταὼν ΑΕ, οἵ, ΙΧ 89 
18 δὲ ἂν οὐ εἰδὴ Α: οοΥν. Εἰ 22 τουσουτ᾽ Α: ΟΟΥ̓Τ. 
22.28 λαγοῦ εἶχον δον (γο]αϊῦ οὐΐδηα λαγὼ): εἶχον λαγοῦ Α 
28 ταὼς ΔΗ͂ 94 τιϑάσους Α 
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ἀναξανδρίδης ἐν Μελιλώτῳ (1 145 Κ)᾽ 

οὐ μανικόν ἐστ᾽ ἐν οἰκία τρέφειν ταὼς, 
ἐξὸν τοσουτουὶ δύ᾽ ἀγάλματ᾽ ἀγοράσαι. 

᾿ἀναξίλας Ὀρνιϑοκόμοις (Ὁ. 213)" 

χαὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις τιϑασὸς οἰμώξων ταὼς. 

Μηνόδοτος δ᾽ ὁ Σάμιος ἐν τῷ περὶ τῶν κατὰ τὸ 

ἱερὸν τῆς Σαμίας Ἥρας φησίν (ΓΘ 1Π 105)" “οἵ ταοὺ 

ἱεροί εἰσι τῆς ἍΠρας. καὶ μήποτε πρώτιστοι καὶ ἐγέ- 
νοντοὸ χαὶ ἐτράφησαν ἐν Σάμῳ καὶ ἐντεῦϑεν εἰς τοὺς 

ἔξω τόπους διεδόϑησαν, ὡς καὶ οἱ ἀλεκτρυόνες ἐν τῇ 

Ἡεροίδι καὶ αἱ καλούμεναι μελεαγρίδες ἐν τῇ Αἰτωλίᾳ." 

διὸ καὶ ᾿ἀντιφάνης ἐν τοῖς Ὁμοπατρίοις φησίν (1 88 Κ᾽ 
ἐν Ἡλίου μέν φασι γίνεσϑαι πόλει 

φοίνικας, ἐν ᾿4ϑήναις δὲ γλαῦκας. ἡ Κύπρος 

ἔχει πελείας διαφόρους, ἡ δ᾽ ἐν Σάμῳ 

Ἥρα τὸ χρυσοῦν. φασίν. ὀρνίϑων γένος. 

ὅ τοὺς καλλιμόρφους καὶ περιβλέπτους ταῦς. 
διόπερ καὶ ἐπὶ τοῦ νομίσματος τῶν Σαμίων ταὼς ἐστιν. 

11. ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν μελεαγρίδων Μηνόδοτος ἐμνήσϑη. 
ἰέξομέν τι καὶ ἡμεῖς περὶ αὐτῶν. Κλύτος ὁ Μιλή- 

γι06, ᾿Φριστοτέλους δὲ μαϑητής, ἐν τῷ α΄ περὶ Μιλήτου 
"ράφει περὶ αὐτῶν οὕτως (ἨΔΘ ΠΙ 388) ἱπερὶ δὲ τὸ 

ρὸν τῆς Παρϑένου ἐν “έρῳ εἰσὶν οἱ καλούμενοι 
ὕρνυϑες μελεαγρίδες. ὁ δὲ τόπος ἐστὶν ἑλώδης ἐν ᾧ 
έφονται. ἐστὶ δὲ ἄστοργον πρὸς τὰ ἔκγονα τὸ ὄρνεον 

Ὶ 

2 οὐχὶ Α Εἰ: οοττ. ἤθιη ἔστιν ΔῈ ἐν οικιδαι Α.: ὁοΥὙ. ΕἸ 
. 

'᾿αὼς Α 8 τοιοὐτουσίδυο τουτοισὶ δύ᾽ ἘΠ: ΟΟΥΥ. ΟΟΥ̓ΔΘ5 
- ἀναξίλαος Δ: οοττ. ς ὅ ταός ἃ 8 δαῦ (οἷν πρώτιστοι 
αὖ πρώτιστα 'α 18 ἐν ἁλίαις μὲν Ἐὶ 1ῦ διφόρους ΔΕ: 

ον, ᾿αθῦ, 1086, 46 16 ἤρατο Α: οοΥΥ. Ἐὶ 17 ταὼς ΑΕ 
ὃ ταῶς ΑΚ 28 ἐν ἀερω Α: 6011. θΠ4]10 0 28.324 ἴον. ὄρνυϑες 
"ἶ χκαλ. μεῖ, γ6] οἵ μελεαγρίδες καλούμ. ὄρνυθες ῬΟΒ518, οὐΐδτα αἵ 
'αλούμεναιν [ὄρνιϑες} μεῖλ. (0]], γ. 11 

ἈΤΗΕΝΑΕυΒ 117. 429 

6δὅ 

στο Ψῳ 
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καὶ ὀλιγωρεῖ τῶν νεωτέρων, ὥστε ἀνάγκη τοῖς ἱερεῦσιν 
ἐπιμελεῖσθαι αὐτῶν. ἔχει δὲ τὸ μὲν μέγεϑος ὄρνιϑος 

γενναίου, τὴν δὲ κεφαλὴν μικρὰν πρὸς τὸ σῶμα καὶ 
ταύτην ψιλήν, ἐπ᾽ αὐτῆς δὲ λόφον σάρκινον, σκληρόν, 

στρογγύλον, ἐξέχοντα τῆς κεφαλῆς ὥσπερ πάτταλον, καὶ 

τὸ χρῶμα ξυλοειδῆ, πρὸς δὲ ταῖς γνάϑοις ἀπὸ τοῦ 
στόματος ἀρξαμένην ἀντὶ πώγωνος μακρὰν σάρκα καὶ 
ἐρυϑροτέραν τῶν ὀρνίϑων. τὴν δὲ τοῖς ὄρνισιν ἐπ 
τῷ ῥύγχει γινομένην, ἣν ἔνιοι πώγωνα καλοῦσιν, οὐχ 

ἔχει" διὸ καὶ ταύτῃ κολοβόν ἐστιν. ῥύγχος δὲ ὀξύτερον 

καὶ μεῖξον ἢ ὄρνις ἔχει. τράχηλος μέλας, παχύτερος 
καὶ βραχύτερος τῶν ὀρνίϑων. τὸ δὲ σῶμα ἅπαν ποι 

κίλον, μέλανος ὄντος τοῦ χρώματος ὅλου, πτίλοις λευ 

κοῖς καὶ πυκνοῖς διειλημμένου (οὐδ μείζοσιν φακῶν 

οὗτοι δ᾽ εἰσὶν ἐν δόμβοις οἱ κυκλίσκοι ζἧσσον» μέλασι 
τοῦ ὅλου χρώματος" διὸ χαὶ ποικιλίαν τινὰ οἵ ῥόμβο 

παρέχονται, τοῦ μὲν μέλανος ἔχοντες λευκότερον τὶ 

χρῶμα, τοῦ δὲ λευκοῦ πολὺ μελάντερον. τὸ δὲ χατι 
τὰς πτέρυγας αὐταῖς πεποίκιλται λευκῷ πριονώδεσιϊ, 

σχήμασιν [πυρώδεσιν καὶ] παρ᾽ ἄλληλα κειμένοις. σκέλ᾽ 

δὲ ἄκεντρα ὅμοια τοῖς ὀρνιϑίοις. παραπλήσιαι δ᾽ εἰδὶι 

αἱ ϑήλειαι τοῖς ἄρρεσιν᾽ διὸ καὶ δυσδιάκριτόν ἐστι τ' 

τῶν μελεαγρίδων γένος. τοσαῦτα καὶ ὁ περιπατητικὸ 

φιλόσοφος περὶ τῶν μελεαγρίδων ἱστόρησεν. 

1 νεοττῶν θ᾿ 8.4 ρ]δηΐϊαβ ουδὺ καὶ αὐτὴν {μὲν ψιλή! 
6 ξυλοειδὲς ΑἸ: οοΥγ. ον 7 σώματος Α: οοττ. αὶ καὶ] 
8 ἐρυϑρωτέραν Α: οοτῖ. Εὶ 18 σπίλοις ΘΘβῆβυ, ββα σὑαῦ 
ϑραγϑινην μ[ιυηνῖδ ῬΊ1π. ἢ. τ. 10,74 14 διειλημμένων Α: ΟΟΥ̓Τ. 
διειλημμένον Μυβ οὐ δαά. ϑομπτ 16 ἧσσον δ44. ὙΥ118 
μελαντέροις (ργο μέλασι) θα 17 ἔχοντος Α: οοΥτ. ͵Π]ᾶπι 18 τὶ 
δὲ Τὶ γθοῦθ, ορίπουῦ 19 [οτύ. λευκοῖς 20 πυρώδεσιν 46 
βοῦν, καὶ (οτὰ. Ε) 6]. Κ πρὸς ἄλληλα ΒΞ 21 ὀρνυϑείοις 
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12. ΟἸΤΤΩΝ ΔΕΛΦΑΚΩ͂Ν ὃὲ μνημονεύει ᾿Επικράτης 
ἐν Ἐμπόρῳ (ΤΙ 284 Κ) τ ΣΝ 

ἐπὶ τοῖς δ΄ ἐγὼ 

μάγειρος. οὔτε Σικελία καυχήσεται 

τρέφειν τοιοῦτον ἄρταμον κατ᾽ ἰχϑύων. 

οὐκ Ἤλις. ἔνϑα δελφάκων ἐγὼ κρέα 
ὅ κάλλιστ᾽ ὄπωπα πυρὸς ἀκμαῖς ἠνϑισμένα. 

Ἄλεξις δ᾽ ἐν Πονήρα (ὔ. 867)" 
᾿ς τριωβόλου κρείσκον ἀστεῖον πάνυ 

ὕειον ὀπτὸν καὶ ϑερμόν. εὔχυλον. 

τέρεν. ὅταν ἢ προσφέρων. ὁὅ6 
᾿4ϑηναῖοι δ᾽. ὥς φησι Φιλόχορος (ἨΟσῚ 418). ταῖς 
Ὥραις ϑύοντες οὐκ ὀπτῶσιν, ἀλλ᾽ ἕψουσι τὰ κρέα, παρ- 
ἱτούμενοι τὰς ϑεὰς ἀπείργειν τὰ περισκελῆ καύματα 

καἡ τοὺς αὐχμούς, μετὰ δὲ τῆς συμμέτρου ϑερμασίας 
αὖ ὑδάτων ὡραίων ἐχτελεῖν τὰ φυόμενα. τὴν μὲν γὰρ 
ὕπτησιν ἐλάττους παρέχεσϑαι ὠφελείας, τὴν δὲ ἕψησιν 

γὖὐ μόνον τὴν ὠμότητα περιαιρεῖν, ἀλλὰ καὶ τὰ σκληρὰ 
ιαλάττειν δύνασϑαι καὶ τὰ λοιπὰ πεπαίνειν. ἔτι δ᾽ 
ὐμενέστερον καὶ ἀκινδυνότερον πεπαίνει τὴν τροφήν. 

ἡνόπερ ἑφϑὸν ἐποπτᾶν οὔ φασι δεῖν οὐδ᾽ ἐφέψειν. τὸ 

ιὲν γὰρ ἀνάλυσιν ἔχειν δοκεῖ τοῦ βελτίονος. ὥς φησιν 

Ἵριστοτέλη ς (ταοίθον. 380 219)" τὰ δὲ ὀπτὰ τῶν ἑφϑῶν 

γμότερα καὶ ξηρότερα. τὰ δὲ ὀπτὰ κρέα καλεῖται φλο- 
δες. Στράττις γοῦν ἐν Καλλιππίδῃ ἐπὶ τοῦ Ἣρα- 
λέους φησίν ([ τ15 Κ)" 

σ᾽ 

αὐτίκα δ᾽ ἥρπασε τεμάχη 
ϑερμάς τε χάπρου φλογέίδας ἔβρυχέ τε πάνϑ' ἅμα. 

θ ουκηλισενϑα ΑΔ: οὔτ᾽ Ἦλις Οδ5 10 ἴοτύ. κἄτι ϑερμόν 
0.11 εὔχυλον, τέρεν Ῥοτθ: εὐχυλότερον 11 ὅταν ἡ {τι), 
᾿ρόσφερ᾽ ῬοΥϑ 19 ἔτι δ᾽ Εἰ: ὅτι δ᾽ Α 90 πέττει ΥΙΐδτη, 
»τῦ. πεπαίνειν (8. πέττειν) 28 τὰ δὲ ὄντα Α: οογ. Μυϑ 
1.28 πυτηουὶ ἐουίαββα Ἰοπῖοὶ 
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καὶ φρχιππος ἐν Ἡρακλεῖ Γαμοῦντι (1. 680)" 
ταδὶ δ᾽ ἅμα χοίρων ἀκροχώλια μικρῶν 

ταύρου τ᾽ αὐξίκερω φλογίδες 
αἱ δολιχαί τε κάπρου φλογίδες. ᾿ 

τ. περὶ δὲ ΤΤΈΕΡΔΙΚΩΝ τέ δεῖ καὶ λέγειν ἐμέ, πλεόνων 

εἰρημένων ὑφ᾽ ὑμῶν; ἀλλ᾽ οὐ παραλείψω τὸ ἵστορηϑὲϊ 

ὑπὸ Ἡγησάνδρου ἐν τοῖς Ὑπομνήμασιν (᾿ἨΘ ΤΥ͂ 421 
φησὶν γὰρ ὅτι Σάμιοι πλεύσαντες εἰς Σύβαριν 

κατασχόντες τὴν Σιρῖτιν χώραν περδίκων ἀναπτάντω, 

καὶ ποιησάντων ψόφον ἐχπλαγέντες ἔφυγον καὶ ἐμβάν"ῦ 

τες εἰς τὰς ναῦς ἀπέπλευσαν. 

περὶ δὲ ΛΑΓΩ͂Ν ἀρ Τοοι φησὶν ἐν τῷ πε 

Σιμωνίδου (ἔν. 14 Κοορ) ὡς δειπνῶν Ὁ τῷ Ἱέρωνι 

καϑάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις λαγωοῦ, ἀλλ᾽ ὕστερον μετοῖῦ 

διδόντος τοῦ Ἰέρωνος, ἀπεσχεδίασεν (ἔν. 110 Β)" 

οὐδὲ γὰρ (οὐδ᾽ εὐρύς περ ἐὼν ἐξίκετο ὑπνανν 

ὄντως δ᾽ ἦν ὡς ἀληϑῶς κίμβιξ ὃ νοι 5 καὶ αἰδχρ 

κερδής,. ὡς Χαμαιλέων πὐ  Ω ἕν νῦν γοῦ 

τοῦ Ἱέρωνος ἀποστέλλοντος αὐτῷ τὰ καϑ' ἥμερον λαμ 3 

πρῶς πωλῶν τὰ πλείω ὃ Σιμωνίδης τῶν παρ᾽ ἐκείν ἥ 

πεμπομένων ἑαυτῷ μικρὸν μέρος ἀπετίϑετο. ἐρομένς 

δέ τινος τὴν αἰτίαν" “ὅπως, εἶπεν, ἥ τε Ἱέρωνος μεγί 

λοπρέπεια καταφανὴς ἦ καὶ ἣ ἐμὴ κοσμιότης." 

ΟΥ̓ΘΑΤΟΣ ὃὲ Τηλεκλείδης ἐν Στερροῖς οὗτυ 

μνημονεύει (1 211 Κ)" 

ὡς οὖσα ϑῆλυς εἰκότως οὖϑαρ φέρω. 

ἢ τὰ δι δαλλα Α: οοΥΥ. ΜοΙπ μικρῶν ρᾶγυτα ἀρύα 
ξοντύ. πνικτῶν 8 .ταξικερῶ ἃ: οοὐΥ. ΠῚ 4 χοῦς ἢ 46]. ΒΒ. 
σχελίδες Μοῖπ 11 οὐδ᾽ δα. Μυβ, οὗ Ηομι. ΞΞ’ 88 2" 
ἑτέροις Α, οὗἁ ΙΧ ». 8990 
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ὑπογάστριον δ᾽ αὐτὸ ὠνόμασεν ᾿ἀντέδοτος ἐν Μεμψι- 

μοίρῳ (Π 410 Κ). 74. ΣΙΤΕΥΤΩΝ δὲ ὀρνίϑων μὲν μνη- 

μονεύει, Μάτρων ἐν ταῖς Παρῳδίαις οὕτως (ἔν. 4 Βι)᾽ 

ὃς ἔφαϑ᾽ οἱ δ᾽ ἐγέλασσαν, ἐπήνεικάν τ᾽ ἐπὶ τούτῳ 

σιτευτὰς ὄρνυιϑας ἐπ᾽ ἀργυρέοισι πίναξιν, 
ἄτριχας. οἰέτεας. λαγάνοις κατὰ νῶτον ἐίσας (Β 164). ἢ 

δελφάκων δὲ σιτευτῶν ὃ φλυακογράφος Σώπατρος 

ἐν Βακχίδος Γάμῳ οὕτως" 

᾿ εἴ που κλίβανος ἦν, πολὺ δέλφαξ σιτευτὸς ἔγρυξεν. 

δελφάκια δὲ Αἰσχίνης εἴρηκεν ἐν ᾿4λκιβιάδῃ οὕτως 
'φ. 21 Ηοιτη) “ὥσπερ αἵ καπηλίδες τὰ δελφάκια τρέ- 
φουσιν. ᾿Δἀντισϑένης δ᾽ ἐν Φυσιογνωμονικῷ᾽ “καὶ 

ὰρ ἐκεῖναι τὰ δελφάκια πρὸς βίαν χορτάξζουσιν.᾽ καὶ 
ἐν Προτρεπτικῷ δέ “ἀντὶ δελφακίων τρέφεσϑαι.᾽ δέλ- 

ακα δὲ ἀρσενικῶς εἴρηκεν Πλάτων ἐν Ποιητῇ ([ 081 Κ) 667 
δέλφακα δὲ ῥαιότατον. 

Σοφοκλῆς Ὕβρει (ἔτ. 610 Ν)᾽ 

ἐσθίειν ἐθέλων τὸν δέλφακα. 
Κρατῖνος Ὀδυσσεῦσιν (1 ὅ9 Κ)᾽ 

δέλφακας μεγάλους. 

Ἰρηλυκῶς δὲ Νικοχάρης ἔφη (Ὁ. 114)" 

χύουσαν δέλφακα. 

αὐ Εὔπολις Χρυσῷ ΓΕένει (10. 8386)" 

οὐκ ἀλλ᾽ ἔϑυον δέλφακα δον ϑήστίᾳ 
καὶ μάλα καλήν. 

«αἱ Πλάτων Ἰοῖ (Ὁ. 615)" 

., 2 σιτιστῶν δὲ Α ἘΠ: οοΥΥ. ὅοῃνν 4 επηνεινπαντ, Α, αὐυοᾶ 
"Ἰαούαν ἐπήνεγκάν τ’ 6556, αὖ νοϊαϊῦ Μαβ 1 δὲ ον: τε α 
καὶ δεῖφ͵ Ἐ) 9 ἔτρυξεν ΑἘΠ: ὁοοὐν. 5. 12 ᾿Δἀντιφάνης 

ἐν Α: ΟΟΥΥ, Ὀϊ 16 δὲ πιότατον Κ, δ᾽ ὡραιότατον ὙΥΊ]δτα 
8 ϑέλων Ὀϊ 24 ουκαλλευϑιον Α: 60ΥΤ. Μοΐῃ, στα δέλφακ᾽ 

νδοὸν ΚοοῖΚ ϑθήστίᾳ Μοΐπ: ϑηστια Α 
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πρόσφερε δεῦρο δὴ τὴν κεφαλὴν τῆς δέλφακχος. 

Θεόπομπος “Πηνελόπῃ (Ὁ. τ46)" 

καὶ τὴν ἱερὰν σφάττουσιν ἡμῶν δελφόάκα. 

Ὁ χηνῶν δὲ σιτευτῶν χαὶ μόσχων Θεόπομπος ἐν ιγ' 

Φιλιππικῶν καὶ ια΄ Ἑλληνικῶν (ῬῊΟ 1 2971. 281), ἐν 

οἷς ἐμφανίξει τὸ περὶ τὴν γαστέρα τῶν “ακώνων 

ἐγχρατὲς γράφων οὕτως" καὶ οἱ Θάσιοι ἔπεμψαν ᾿4γη- 

σιλάῳ προσιόντι πρόβατα παντοδαπὰ καὶ βοῦς εὖ 

τεϑραμμένους, πρὸς τούτοις δὲ καὶ πέμματα καὶ τρα- 
γημάτων εἶδος παντοδαπῶν. ὃ δ᾽ ᾿Αγησίλαος τὰ μὲν 
πρόβατα καὶ τὰς βοῦς ἔλαβεν, τὰ δὲ πέμματα καὶ τὰ 
τραγήματα πρῶτον μὲν οὐδ᾽ ἔγνω" κατεκεκάλυπτο γάρ, 

ὁ ὡς δὲ κατεῖδεν, ἀποφέρειν αὐτοὺς ἐχέλευσεν, εἰπὼν ο ' 

νόμιμον εἶναι “ακεδαιμονίοις χρῆσϑαι τοιούτοις τοῖς 

ἐδέσμασι. λιπαρούντων δὲ τῶν Θασίων “δότε. φησί 8 

φέροντες ἐκείνοις. δείξας αὐτοῖς τοὺς εἵλωτας, εἰπὼν 

ὅτι τούτους δέοι διαφϑείρεσϑαι τρώγοντας αὐτὰ πολὶ 

μᾶλλον ἢ αὐτὸν καὶ τοὺς παρόντας Δακεδαιμονίων. 

ὅτι δὲ τοῖς εἵλωσιν ὑβριστικῶς πάνυ ἐχρῶντο 4αχὲ 

δαιμόνιοι καὶ Μύρων ὁ Πριηνεὺς ἱστορεῖ ἐν δευτέρεν 
ἃ ΜΜεσσηνιακῶν γράφων οὕτως (ΒῊΘ ΤΥ͂ 461)" “τοῖς ὃ Ὰ 

εἵλωσι πᾶν ὑβριστικὸν ἔργον ἐπιτάττουσι πρὸς πᾶσα 

ἄγον ἀτιμίαν. κυνῆν τε γὰρ ἕκαστον φορεῖν ἐπάναγκα 

ὥρισαν καὶ διφϑέραν περιβεβλῆσϑαι πληγάς τε τεταῦ 
μένας λαμβάνειν κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀδικήματος χωρίς, ἵν 3 
μήποτε δουλεύειν ἀπομάϑωσιν. πρὸς δὲ τούτοις εἴ τινὲ 

8 ἡμῶν σφάττουσιν Α: οοΥγ. Ιᾶοοῦ8 1 ὁ Ταχὼς ἔπεμψι! 
ὙΥΊΟΒοΥβ, οὗ, ΙΧ 884 2 οὖ Νβρ. Αρ88. ο. 8 10 ἔοτί. πλῆϑ 
(τραγήματα παντοδαπὰ Ε) 11 τοὺς βοῦς ὅΔ8Β 14 τοιοῦτο 
ἘΠ: τοσούτοις Α, ὕσπι ἔοχῦ. τοῖς γ6] τοῖς ἐδέσμασιν ἀεϊοπᾶ 
16 αὐτοῖς οτα. Εἰ 11 δὲ οἶδα φϑείρεσϑαν Α ΕΠ: ΟΟΥΤ. 
18 ἤπερ ΒΘΏΒΘΙΕΥ 
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ὑπεραχμάζοιεν τὴν οἰκετικὴν ἐπιφάνειαν, ἐπέϑηκαν 
ξημίαν ϑάνατον καὶ τοῖς κεκτημένοις ἐπιτίμιον, εἰ μὴ 
ἐπικόπτοιεν τοὺς ἁδρουμένους. καὶ παραδόντες αὐτοῖς 

τὴν χώραν ἔταξαν μοῖραν ἣν αὐτοῖς ἀνοίσουσιν αἰεί. 
χηνίξζξειν ὃὲ εἴρηται ἐπὶ τῶν αὐλούντων. Ζέφιλος ἐ 
ΖΣυνωρίδι (Π 5671 Κ)᾽ 

ἐχηνίασας᾽ ποιοῦσι τοῦτο πάντες οἵ 

παρὰ Τιμοϑέω. 
τΌ. ἐπεὶ δὲ καὶ πετασῶνος μέρος ἑκάστῳ κεῖται, ἣν 

ΠΈΡΝΑΝ χαλοῦσι, φέρε τι εἴπωμεν καὶ περὶ ταύτης, 
εἴ τις τοῦ ὀνόματος μνημονεύει. κάλλισται μὲν γὰρ 

αἵ Γαλλικαί, οὐκ ἀπολείπονται δὲ αὐτῶν οὔτε (αἷΣ 
ἀπὸ Κιβύρας τῆς ᾿4σιατικῆς οὔτε αἱ Μύκιαι. μνημο- 

νεύει δ᾽ αὐτῶν Στράβων ἐν τρίτῃ Γεωγφραφουμένων 
(ρ. 1062), ἀνὴρ οὐ πάνυ νεώτερος" λέγει γὰρ αὐτὸν ἐν 
τῇ ἑβδόμῃ τῆς αὐτῆς πραγματείας (ἔν. ὅ80 Μ) ἐγνωκέναι 
Ποσειδώνιον τὸν ἀπὸ τῆς στοᾶς φιλόσοφον, οὗ πολλά- 
κις ἐμεμνήμεϑα συγγενομένου Σκιπίωνι τῷ τὴν Καρχη- 

δόνα ἑλόντι. γράφει δ᾽ οὖν ὃ Στράβων οὕτως" “ἐν 

Σπανίᾳ πρὸς τῇ ᾿Δκυτανίᾳ πόλις Πομπέλων, ὡς ἂν 
εἴποι τις Πομπηιόπολις, ἐν ἧ πέρναι διάφοροι συντί-θὕ8 

ϑενται ταῖς Κανταβρικαῖς ἐνάμιλλοι.᾽ 
ΑΛΙΤΤΆΣΤΩΝ ὃὲ χρεῶν μνημονεύει ὁ τῆς κωμῳδίας 

ποιητὴς ᾿Δριστομένης ἐν Ζιονύσῳ (1 692 Κ)᾿ 

ἁλίπαστα ταῦτα παρατίϑημί δοι. 

χαὶ ἐν Γόησιν (Ὁ. 691)" 
8 ἀνδρουμένους Α Ἐ): οοὐτ. ὅ88 7 ἐχήνισας ϑίθρΠθημβ, π151 

[ΔΔΥ18 γ. ὅ χηνιάξζειν 8 Τιμοϑέου ΚοΟΚ 10 περὶ αὐτῆς Α: 
ΟΟΥ Καὶ 12 αἴ γαλαῖ καὶ Α: οοὐγ. Κα αἵ δᾶάᾷ. Μὰ5 1 οὐ πολὺ Κ, 
866 οταῦο τησΐ1]α.; αὐτὸν ᾿πύε]]6σ6 Ῥοταηρθίθτη 18 μεμνήμεϑα Α: 
ΘΟΥΥ, Κὶ, οοἴθγαση ὅθ ϑοΙρίομθ 1461 ΟΥΤῸΥ ΧΠ 449486 195866 ἸοηρΡ6 
ἈΠΐον ϑίταθο 20 πομπάδων Α: ὁοΥ. 88 22 κουρικαῖς Α: 
ΟΟΥΤ, 6 ϑἰχαθοηθ 
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[ὁ στράβων] 
ἁλίπαστον αἰεὶ τὸν ϑεράποντ᾽ ἐπεσϑίειν. 

10. ἐπεὶ δὲ καὶ ᾿ Σικελίας αὔχημα τροφαλὶς᾽ ἥδ᾽ 
ἐστί σοι. φίλοι, λέξωμέν τι καὶ περὶ ΤΥΡΩΝ. Φιλήμων 
μὲν γὰρ ἕν τῷ ἐπιγραφομένῳ Σικελικῷ (1 499 ΚΕ)" 

ἐγὼ πρότερον μὲν ὠφόμην τὴν Σικελίαν 

ὃν τοῦτ᾽ ἀπότακτον αὐτὸ τοὺς τυροὺς ποιεῖν 

χαλούς. ἔτι ταῦτα προσετίϑην ἀκηκοώς. 

ἱμάτια ποιυκίλ᾽ εἰ λέγοι τις Σικελικά. 

ὃ Β. σκεύη μὲν οὖν καὶ κτήματ᾽ ὠόμην φέρειν. ὦ 
καὶ ὃ Τρομιλικὸς δὲ τυρὸς ἔνδοξός ἐστι. περὶ οὗ φησιν, 
ΖΔημήτριος ὃ Σκήψιος ἐν δευτέρῳ Τρωικοῦ Ζιαχό 

σμου οὕτως (ἔν. 8 Θδ686)" τῆς ᾿4χαίας πόλις Τρομίλεια 
περὶ ἣν γίνεται τυρὸς αἴγειος ἥδιστος, οὐχ ἔχων σύγ 

κρισιν πρὸς ἕτερον. ὃ προσαγορευόμενος Τρομιλικός ὃ 

οὗ καὶ Σιμωνέδης μνημονεύει ἐν Ιάμβῳ. οὗ ἣ ἀρχὶ 
(ὦ: 22. Β)" 

(ἦν πολλὰ μὲν δὴ προεχπονῇ, Τηλέμβροτε, 

γράφων" 
ἐνταῦϑα μέντοι τυρὸς ἐξ ᾿Δ4χαίης 
Τρομιλικὸς θαυμαστός. ὃν χατήγαγον ... 

Εὐριπέδης δ᾽ ἐν Κύκλωπι ὀπίαν καλεῖ τυρὸν τὸ 

δριμύν, τὸν πηγνύμενον τῷ τῆς συχῆς ὀπῷ ((86)" 

καὶ τυρὸς ὀπίας ἐστὶ καὶ Ζιὸς γάλα. 

1 ὃ στράβων 46]. ὙΜΊ]αγα, οονΐθ ποη τϑοίθ ὀστακὸν Τοῦ 
8.4. ἴοι. δε τις, ὦ φίλοι, οὖ οὐΐατι παθο οἰυβᾶθιι ροδύξ 
φτοῦ! βιπὺ 6 ὥιμην Α: οοὐτ. ΒΘΠ.] τῇ Σιυκελίᾳ οὶ 
1 αὐτὸν Α: οοὐγ. Νὰ8 8 ἔτι Βϑηΐ]: ἔτι τ ἃ ροβὺ ἀκημοῦ 
αι Α: τυρὸς σικελικὸς ὅτι κράτιστος ἦν αἴ τε περιστεραὶ σι 
λικαί, αὐαδ6 ἃ6]. Βοπΐ] 10 Β. δᾶ. Κοοκ; γϑύβιβ οουταρῦ 
νοῦ σκύτη μὲν οὖν καὶ σκώμματ᾽, ἴσα ὥιμην Α: οοτῖ. Οἱ 
11 στρομιλικὸς Εἰ Ια ῸΘ 18 τηλέμβρωτε 21 στρομίλ 
Α: οοὐγ. Μϑὶμ 24 βοὸς γάλα τοοῖθ Επιρ. οοαᾶ. 
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ἐπεὶ δὲ περὶ πάντων εἶπον τῶν παρακειμένων ἀποτρά- 
γημά τε πεποίημαι τὸν Τρομιλικόν, καταπαύσω τὸν 

λόγον᾽ τὸ γὰρ λείψανον τῶν τραγημάτων καὶ τρωξίμων 

ἀποτράγημα εἴρηκεν Εὔπολις ([ 885 Κ). σκώπτων γὰρ 

Ζιδυμίαν τινὰ ἀποτράγημα αὐτὸν εἴρηκεν ἀλώπεκος 

ἤτοι ὡς μικρὸν τὸ σῶμα ἢ ὡς κακοήϑη καὶ πανοῦργον, 

ὥς φησιν δ΄ “σκαλωνίτης Φωρόϑεος. τοὺς δὲ λεπτοὺς 

τῶν τυρῶν καὶ πλατεῖς Κρῆτες ϑηλείας καλοῦσιν. ὥς 

φησι Σέλευκος" οὺς ἐν ϑυσίαις τισὶν ἐναγίζουσιν. 

πυριέφϑων δὲ μνημονεύει (οὕτω δὲ καλεῖται τὸ πρῶτον 

γάλα) Φιλιππίδης ἐν Αὐλοῖς (1 804 Κ)᾽ 

τὰ δὲ πυρίεφϑα καὶ τὰ λάγανα ταῦτ᾽ ἔχων. 

᾿χαὶ ἴσως πάντα τὰ τοιαῦτα ἐπιδειπνίδας ἔλεγον Μακε- 

δόνες. χώϑωνος γὰρ ἡδύσματα ταῦτα. 

τ. τοιαῦτά τινα ἔτι τοῦ Οὐλπιανοῦ διαλεγομένου 

ἐπελθὼν εἷς ἐκείνων τῶν σοφιστῶν μαγείρων ἐκή- 

ρυσόε μῦμα. καὶ πολλῶν ξενιζομένων ἐπὶ τῷ κηρύγματι 
- οὐ γὰρ ἐδείκνυεν ὃ στιγματίας ὅ τι ἦν -- ἔφη" ᾿ἀγνοεῖν 

μοι δοκεῖτε, ὦ ἄνδρες δαιταλῆς, ὅτι καὶ Κάδμος ὃ τοῦ 

Διονύσου πάππος μάγειρος ἦν. σιωπησάντων δὲ καὶ 
ἐπὶ τούτῳ πάντων “Εὐήμερος, ἔφη, ὃ Κῷος ἐν τῷ 

τρίτῳ τῆς Ἱερᾶς ᾿δναγραφῆς τοῦϑ᾽ ἱστορεῖ, ὡς Σιδω- 
νίων λεγόντων τοῦτο. ὅτι Κάδμος μάγειρος ὧν τοῦ 

βασιλέως καὶ παραλαβὼν τὴν ᾿Ζρμονίαν αὐλητρίδα καὶ 
αὐτὴν οὖσαν τοῦ βασιλέως ἔφυγεν σὺν αὐτῇ. 

ἐγὼ δὲ φεύξομαι {γ᾽} ἐλεύϑερος γεγώς (ἰταρ. αα. ἕν.98 Ν): 

1, 2 ἀποτράγημαι ἐπεποίημαι Α: οοΥΥ. ὦ 4 ΕυρΟ]18 αἰχιῦ 
ἀποπάτημα δοὺς καὶ ἐν Ὲ 12 τοὺς δὲ πυριεφϑας Α πυρί- 
εφῆα ἘΠ: φοτγ. ϑοῦν, οἵ, ῬΟΙ]. 6,ὕ4ἀ λάχανα ΜΘ 11 μυμα α 
πδίαπθ 22.238 σιδονίων Α: οοττ. Μὰβ 26 γ᾽ 544. βοινν, γϑυθα8 
Ἰοτῦ, Εατὶρίᾶθια5. 9011. Αγ, Δοῖ. 203 
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οὐδὲ γὰρ ἂν εὕροι τις ὑμῶν δοῦλον μάγειρόν τινα ἐν 

κωμῳδίᾳ πλὴν παρὰ Ποσειδίππῳ μόνῳ. δοῦλοι δ΄ 

ρὄφὀψοποιοὺ παρῆλθον ὑπὸ πρώτων Μακεδόνων τοῦτ᾽ 

ἐπιτηδευσάντων ἢ δι᾽ ὕβριν ἢ δι᾽ ἀτυχίαν τῶν αἰχμα- 
λωτισϑεισῶν πόλεων. ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ τὸν μὲν πο-! 

λιτικὸν μάγειρον μαίσωνα, τὸν δ᾽ ἐχκτόπιον τέττιγα. 

Χρύσιππος δ᾽ ὃ φιλόσοφος τὸν μαίσωνα ἀπὸ τοῦ 
μασᾶσϑαι οἴεται κεκλῆσϑαι. οἷον τὸν ἀμαϑῆ καὶ πρὸς 

γαστέρα νενευκότα, ἀγνοῶν ὅτι Μαίδων γέγονεν κωμῷ- 

δίας ὑποκριτὴς Μεγαρεὺς τὸ γένος, ὃς καὶ τὸ προσῶ- 

πεῖον εὗρε τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ καλούμενον μαίσωνα, ὡς ́ 4ρι-᾿ 
ν στοφάνης φησὶν ὁ Βυζάντιος ἐν τῷ περὶ Προσώπων 

φ. ὃτ6 Ν), εὑρεῖν αὐτὸν φάσκων καὶ τὸ τοῦ ϑεράποντος 

πρόσωπον καὶ τὸ τοῦ μαγείρου. καὶ εἰκότως καὶ τὰ τού- 
τοις πρέποντα σκώμματα καλεῖται μαισωνικά. μάλιστα 

γὰρ εἰσάγονται οἱ μάγειροι σκωπτικοί τινες, ὡς παρὰ 

Μενάνδρῳ ἐν Ἐπιτρέπουσιν (1Π 50 Κ). καὶ Φιλή- 
μὼν δέ πού φησιν (1 5611 Κ)' 

σφίγγ᾽ ἄρρεν᾽, οὐ μάγειρον εἰς τὴν οἰκίαν 

εἴληφ᾽" ἁπλῶς γὰρ οὐδὲ ἕν, μὰ τοὺς ϑεούς. 
ὧν (ἂν) λέγῃ συνίημι" καινὰ ῥήματα 

ς πεπορισμένος γάρ ἔστι. 

τὸν δὲ Μαίσωνα Πολέμων ἐν τοῖς πρὸς Τίμαιον 

(ὦ. 46 Ρι) ἐκ τῶν ἐν Σικελίᾳ φησὶν εἶναι Μεγάρων καὶ 
οὐκ ἐκ τῶν Νισαίων. ἀλλ᾽ ὅ γε Ποσείδιππος περὶ 

δούλων μαγείρων ἐν ᾿ΔΑποκλειομένῃ φησίν (1Π 386 ΕΚ)" 

1 ἂν εὕροι Μυ8: ανελευϑερον ἃ 2. ποσιδίππων αὶ 8 ἴοτί. 
[ὑπὸ] ὅ δ᾽ οἵ Ἐὶ 11 εὗρε τὸ ΕΠ: ἐρευτο Α, ὕυτα ἔοτύ. μαΐίσων 
14 οἵ, ῬΟ]]. 4,148 16 οἵ ἀ6]. Κα, τπῖ8ϑὶ ριδθϑύαὺ τινες {ὄντες 
1956 οἰᾶθηι γϑυβ8 6 ϑύγαξομιβ ῬΠποθηϊοῖᾶδ ΤΧ Ρ. 882 ο, νιαθύυν 
ἐαγθαθαμι θ5586 21 ὧν λέγει Α: ὅσ᾽ ἂν λέγῃ ». 882, ἰοτῦ. ὅσων 
λέγει 28 μάσωνα αὶ 284 μεγαρέων Α: οοττ. Βοῦπτ 82 νῆ- 
σαίων ἃ ποσίδιππος Δ, οἵ. ». 0588 
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ταυτὶ μὲν οὖν τοιαῦτα. συμβαίνει δέ τι 
νῦν μοι διακονοῦντι παρὰ τῷ δεσπότῃ 

ἀστεῖον" οὐχ ἁλώσομ᾽ ἐκφέρων κρέας. 
χαὶ ἐν Συντρόφοις (10. 842)" 

ἐβάδιζες ἔξω τῶν πυλῶν μάγειρος ὦν; 

Β. ἐντὸς πυλῶν γὰρ (ἂν) μένων ἄδειπνος ἦν. 

4. πότερ᾽ οὖν ἀφεῖσαι; Β. κατ᾽ ἀγορὰν ἐργάζομαι" 

ἐπρίατο γάρ τις ὁμότεχνός μὲ γνώριμος. 

᾿ἴ8. οὐδὲν οὖν ἦν παράδοξον εἰ καὶ ϑυτικῆς ἦσαν 
ἔμπειροι οἵ παλαίτεροι μάγειροι" προίσταντο γοῦν καὶ 

γάμων καὶ ϑυσιῶν. διόπερ Μένανδρος ἐν Κόλακι 
τὸν τοῖς τετραδισταῖς διακονούμενον μάγειρον ἐν τῇ 

᾿ τῆς Πανδήμου ᾿“φροδίτης ἑορτῇ ποιεῖ ταυτὶ λέγοντα 
(ΠΙ 82 ΕΚ)" 

σπονδή. δίδου σὺ σπλάγχν᾽ ἀκολουθῶν. ποῖ βλέπεις; 
σπονδή. φέρ᾽, ὦ παῖ Σωσία. σπονδή. καλῶς. 
εὔχου. ϑεοῖς Ὀλυμπίοις εὐχώμεϑα 

Ὀλυμπίαισι. πᾶσι πάσαις" λάμβανε 

ὅ τὴν γλῶτταν. ἐπὶ τούτῳ διδόναι σωτηρίαν, 

ὑγίξιαν, ἀγαϑὰ πολλὰ τῶν ὄντων τὲ νῦν 

ἀγαϑῶν ὄνησιν πᾶσι. ταῦτ᾽ εὐχώμεϑα. 

χαὶ παρὰ Σιμωνίδῃ δέ φησιν ἕτερος (ἔν. 24 Β᾿)᾽ 

ὧν ὡς ἄφευσα χὠς ἐμίστυλα κρέα 
ἱρωστί" καὶ γὰρ οὐ κακῶς ἐπίσταμαι... 

ἐμφαίνει δ᾽ αὐτῶν τὴν ἐμπειρίαν καὶ ἡ πρὸς ᾿4λέξ- 
ανδρον Ὀλυμπιάδος ᾿Επιστολή. προτρεπομένη μάγει- 

6 γὰρ ἂν μένων Ὁ]: παρμένων α 7 πότερον οὖν ἀφεισεα 
Α:ΘΟΥΥ. ΘΟΌ 16 ὦ πλειωωσια Α: οοΥὙ. ῬίογΒ καλω Α: ΟΟΥΥ. 
Μὰ5 10.17 καλῶς ἔχει Ὑ͵ΊΊατα, ἔογῦ. ν. 17 εὔχεσϑ'ε" ϑεοῖς 
18 Ὀλυμπίασι Ἀ: οοττ. (88 [19 ἐπὶ Μοϊπ: ἐν αὶ 21 ονησιαν 
Α: σοΥγ. (δ 28 ὗν ὡς ΒρΡΚ: χως ἃ 24 ἱρωστί ἩθΟΙΚΟΥ: 
εἰδώς" τί αὶ 26 ορἰβέυ]δτα ποπ ΟἸγτΩρΙα 418. 6856, 568 6χ ΑἸ]οχ- 
ἈΠΑΤῚ τη γίβαθ οριβύϊασίο ρούϊεατα νἱᾶϊῦ Ὑ͵Ί] τη 
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ρον αὑτῇ πρίασϑαι ϑυσιῶν ἔμπειρον ἡ μήτηρ φησί" 

“Πελίγναν τὸν μάγειρον λαβὲ παρὰ τῆς μητρός. οὗτος, 

γὰρ οἶδε τὰ ἱερά σου τὰ πατρῷα πάντα ὃν τρόπον 

ϑύεται καὶ τὰ ἀργαδιστικὰ καὶ τὰ Βακχικά, ὅσα τὲ 

ΘΟΟὈλυμπιὰς προϑύεται οὗτος οἶδεν. μὴ οὖν ἀμελήσῃς, 
ἀλλὰ λαβέ: καὶ ἀπόστειλον πρὸς ἐμὲ τὴν ταχίστην." 
19. ὅτι δὲ σεμνὸν ἦν ἡ μαγειρικὴ μαϑεῦν ἔστιν ἔκ᾽ 
τῶν ᾿Ἤ4ϑήνησι Κηρύκων. οἵδε γὰρ μαγείρων καὶ βου-, 

τύπων ἐπεῖχον τάξιν, ὥς φησιν Κλεέδημος ἐν Πρω- 

τογονίας πρώτῳ (([ἪΟἽἿ 862). Ὅμηρός τε τὸ ῥέζειν 
ἐπὶ τοῦ ϑύειν τάσσει. τὸ δὲ ϑύειν ἐπὶ τοῦ ψαιστὰ 
μεταδόρπια ϑυμιᾶν: καὶ οἱ παλαιοὶ τὸ ϑύειν δρᾶν 

ὠνόμαζον. ἔδρων δ᾽ οἵ Κήρυκες ἄχρι πολλοῦ βουϑυ- 
τοῦντες. φησί. καὶ σκευάξοντες καὶ μιστύλλοντες. ἔτι 

Ὁ δ᾽ οἰνοχοοῦντες. Κήρυκας δ᾽ αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ κρείτ- ἡ 

τονος ὠνόμαζον. ἀναγέγραπταί τε οὐδαμοῦ μαγείρῳ 

μισϑός, ἀλλὰ κήρυκι. καὶ ᾿Ζγαμέμνων δὲ παρ᾽ Ὁμήρῳ 
ϑύει βασιλεύων" φησὶ γὰρ ὁ ποιητής (Τ' 293)" 

ἢ καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέι χαλκῷ, 
χαὶ τοὺς μὲν κατέϑηκεν ἐπὶ χϑονὸς ἀσπαίροντας 

ϑυμοῦ δευομένους᾽ ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός. 
καὶ Θρασυμήδης ὃ τοῦ Νέστορος υἱὸς ἀναλαβὼν πέλε- 

ὁ κυν κόπτει τὸν βοῦν, ἐπεὶ διὰ τὸ γῆρας ὃ Νέστωρ οὐχ 

ἠδύνατο᾽ συνεπόνουν δ᾽ αὐτῷ καὶ οἱ ἄλλοι ἀδελφοί 

(γ 442). οὕτως ἔνδοξον ἦν καὶ μέγιστον τὸ τῆς μαγὲν 

ρυκῆς τέχνης ἀξίωμα. καὶ παρὰ Ῥωμαίοις δ᾽ οἵ τιμήτα 

- μεγίστη δ᾽ αὕτη ἀρχὴ --- τὴν περιπόρφυρον ἐνδεδὺυ- 

κότες καὶ ἐστεφανωμένοι πελέκει τὰ ἵερεῖα κατέβαλλον 

2 Πελίγνας ποταθῃ Βαβροούσιηῃ 8 πάντας Α: ὁοοττ. Νὰ 
4 ἴονῦ. τὰ ᾿ἀργεαδικὰ 8. 9 οἶδε οὐ βουτύρων Α: οοττν. Μὰ 
10--18 ποη 500 Ιοοο ροβϑῖΐα 16. 17 Βδᾶθο οομποῖβα 18 τϑοῦϊαι 
βασιλεὺς ὦν 
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οὐ παρέργως δὲ παρὰ τῷ Ὁμήρῳ καὶ τὰ ὅρκια καὶ 
τὰ ἱερόϑυτα κήρυκες κομίξουσιν, ὡς παλαιᾶς οὔσης 

χαὶ προσηκούσης αὐτοῖς τῆς λειτουργίας (Τ' 110)" 

Ἕχτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύο κήρυκας ἔπεμπε 4 
καρπαλίμως ἄρνας τε φέρειν Πρίαμόν τὲ καλέσθδαι. 

καὶ πάλιν (118) 
αὐτὰρ ὃ Ταλϑύβιον προίει κρείων ᾿4γαμέμνων 

νῆας ἐπὶ γλαφυρὰς ἰέναι ἠδ᾽ ἄρν᾽ ἐκέλευσεν 
᾿ς οἰσέμεναι. 
ἢ) χαί (Τ' 250)" 

[Ὁ 

Ταλϑύβιος δὲ ϑεῷ ἐναλίγκιος αὐδὴν 

κάπρον ἔχων ἐν χερσὶ παρίστατο ποιμένι λαῶν. 
. 80. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ τῆς ᾿Δτϑίδος Κλείδημος (6 

᾿ 1869) φῦλον ἀποφαίνει μαγείρων ἐχόντων δημιουργικὰς ὁ 

) τιμάς, οἷς καὶ τὸ πλῆϑος ἐνεργεῖν ἔργον ἦν. οὐκ 

ἀπεικότως δὲ καὶ ᾿4ϑηνίων ἐν Σαμόϑραξιν, ὥς φησιν 
Ἰόβας (6 1Π 489), μάγειρον εἰσάγει φυσιολογοῦντα 

διὰ τούτων (ΠΤ 369 Κ)᾽ 

οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι πάντων ἡ μαγειρικὴ τέχνη 
πρὸς εὐσέβειαν πλεῖστα προσενήνεχϑ᾽ ὅλως; 
Β. τοιοῦτόν ἐστι τοῦτο; 4. πάνυ γε, βάρβαθρε. 

τοῦ ϑηριώδους καὶ παρασπόνδου βίου 
δ ἡμᾶς γὰρ ἀπολύσασα καὶ τῆς δυσχεροῦς 

ἀλληλοφαγίας ἤγαγ᾽ εἰς τάξιν τινὰ ἔ 
καὶ τουτονὶ περιῆψεν ὃν νυνὶ βίον 
ζῶμεν. Β. τίνα τρόπον; 4. πρόσεχε, κἀγώ δον φράσω. 

ἀλληλοφαγίας καὶ κακῶν ὄντων συχνῶν 

10 γενόμενος ἄνϑοωπός τις οὐκ ἀβέλτερος 

1 δὲ τὰ παρὰ Ἀ: οοτ. ς ὅ καλέσαι ἃ 11 δὲ εὦ 
ἐναλ. Αὶ 18 καὶ δημος Δ: οο1Υ. Οδ5 16 ἐνεργεῖν οοΥ-- 
τυρύατη, ἀγείρευν ὙΝΊΙΔτΩ 
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ἔϑυσ᾽ ἱερεῖον πρῶτος, ὥπτησεν χρέας. 

ὡς δ᾽ ἦν τὸ χρέας ἥδιον ἀνθρώπου κρεῶν, 
αὑτοὺς μὲν οὐκ ἐμασῶντο. τὰ δὲ βοσκήματα 

ϑύοντες ὥπτων. ὡς δ᾽ ἅπαξ τῆς ἡδονῆς 

1ὅ ἐμπειρίαν τιν᾽ ἔλαβον, ἀρχῆς γενομένης 

ἐπὶ πλεῖον ηὖξον τὴν μαγειρικὴν τέχνην. 

ὅϑεν ἔτι καὶ νῦν τῶν πρότερον μεμνημένοι 

τὰ σπλάγχνα τοῖς ϑεοῖσιν ὀπτῶσιν φλογὶ 

ἅλας οὐ προσάγοντες" οὐ γὰρ ἦσαν οὐδέπω 
20 εἰς τὴν τοιαύτην χρῆσιν ἐξευρημένοι. 

ὡς δ᾽ ἤρεσ᾽ αὐτοῖς ὕστερον, καὶ τοὺς ἅλας 

προσάγουσιν ἤδη. τῶν ἱερῶν γεγραμμένων 

τὰ πάτρια διατηροῦντες. ἅπερ ἡμῖν μόνα 

ἅπασιν ἀρχὴ γέγονε τῆς σωτηρίας. 

τὸ προσφιλοτεχνεῖν διά τε τῶν ἡδυσμάτων 

ἐπὶ πλεῖον αὔξειν τὴν μαγειρικὴν τέχνην. 
Β. καινὸς γάρ ἐστιν οὑτοσὶ Παλαίφατος. 

«4. μετὰ ταῦτα γαστρίον τις ὠνθυλευμένον 

προιόντος εἰσηνέγκατ᾽ ἤδη τοῦ χρόνου" 

80 [ἀκριβῶς] ἐρίφιον ἐτακέρωδε, πνικτῷ διέλαβεν 

περικομματίῳ, διεγίγγρασ᾽ ὑποχρούσας γλυχεῖ, 

ἰχϑὺν παρεισεκύκλησεν οὐδ᾽ ὁρώμενον, 

λάχανον, τάριχος πολυτελές, χόνδρον. μέλι. 
ὡς πολὺ (δὲν διὰ τὰς ἡδονὰς ὃς νῦν λέγω 

8ῦ ἀπεῖχ᾽ ἕκαστος τοῦ φαγεῖν ἂν ἔτι νεχροῦ" 

ΌΘ οι 

1.2 κρέα. ἴσως δ᾽ Α: κρέας Ῥοιῖβ, ὡς 58 8 εἶτ᾽ αὐτοὺς 
μὲν Τ, αὑτοὺς ἔτ᾽ οὐκ ΜοῖὶπΠ 60 πλεῖον τινηυξον ἃ πλεῖον τινὲς 
ηὖξον ἘΠ: οοΥγ. ΠῚ 12 γοϊαὺ τῶν ἱερῶν χρείᾳ (8. καιρῷ) μόνον 
1. 6. ὧν 5015 βαογὶβ ζαοϊυνγιτδ βαϊΐθιι8 αδϑίϊηιοθανγξ 20 ἀκριβῶς 
461. ΠΟ 21 διεπιγγρὰς Α: οοττ. ΤΟΌΣ, ταθύδρμοτα Βντηδίαι 
᾿μϑθαπθηίὶ γοῦρο ὑποκρούσας 22 οχίγοπη οοτταρύο, ἕοτί. οὐδ 
ἑωραμένον 424 δὲ δἀά. Μοῖϊῃ 
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αὑτοῖς ἅπαντες ἠξίουν συζῆν. ὄχλος 

ἠϑροίξετ᾽. ἐγένονθ᾽ αἱ πόλεις οἰκούμεναι 
διὰ τὴν τέχνην, ὅπερ εἶπα, τὴν μαγειρικήν. 

Β. ἄνϑρωπε χαῖρε. περὶ πόδ᾽ εἶ τῷ δεσπότῃ. 
40 4. καταρχόμεϑ'᾽ ἡμεῖς οἵ μάγειροι, ϑύομεν. 

σπονδὰς ποιοῦμεν. τῷ μάλιστα τοὺς ϑεοὺς 
ἡμῖν ὑπακούειν διὰ τὸ ταῦϑ᾽ εὑρηκέναι 
τὰ μάλιστα συντείνοντα πρὸς τὸ ζῆν καλῶς. ἃ 

Β. ὑπὲρ εὐσεβείας οὖν ἀφεὶς παῦσαι λέγων. 
46 4. ἥμαρτον. ἀλλὰ δεῦρο (φνῦνΣ συνείσιϑι 

ἐμοί, τά τ’ ἔνδον εὐτρεπῆ ποίει λαβών. 

81. καὶ Α4λεξις δ᾽ ἐν Πεβητίῳ (1 848 Κ) δηλοῖ ὅτι ἡ 
μαγειρικὴ τέχνη ἐπιτήδευμα ἦν ἐλευϑέρων᾽ πολίτης 
γάρ τις οὐκ ἀγενὴς ἐν αὐτῷ δείκνυται ὃ μάγειρος. 

καὶ οἱ τὰ Ὀψαρτυτικὰ δὲ συγγράψαντες Ἡρακλείδης 6 
τε χαὶ Γλαῦκος ὃ Δοχρὸς οὐχ ἁρμόττειν φασὶ (' δού- 
Ἰοισι) τὴν μαγειρικήν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς τυχοῦσι τῶν 
ἐλευϑέρων. ἐχσεμνύνει δὲ τὴν τέχνην καὶ ὁ νεώτερος 

Κρατῖνος ἐν τοῖς Γίγασι λέγων (1 289 Κ)᾽ 

ἐνθυμεῖ δὲ τῆς γῆς ὡς γλυκὺ 
ὔζει καπνός τ᾽ ἐξέρχετ᾽ εὐωδέστατος: 

οὐκεῖ τις, ὡς ἔοικεν, (ἐνδ τῷ χάσματι 

λιβανωτοπώλης ἢ μάγειρος Σικελικός. 

ὅ. Β. παραπλησίαν ὀσμὴν λέγεις ἀμφοῖν γλυκύς; μ᾿ 

Ἴ εἰρηκέναι Α: οοτ. Μαϑ 9 ἄφες Α: ΟοοΥΥ. ἴδο 
0,11 δεῦρο συνέσθϑιέ μοι Α: νῦν δα. ΟΡ), το]ίασδ, οΟΥΥ. ΤΟΌΥ 

4 ἀγενὴς Κ: ἀπινὴς Δ, οὐ κακοπινὴς πο τοούθ ϑοΠΟΘΗΘΙΔ ΠΗ 
6, 17 δούλοισι Δα. Κ΄, ρορίδθ γϑίβαβ δρυιουὺ Ὀ] 20 ἐνῶυ- 
εν ἃ 21 εὐωδέστερος Α ἘΠ: οοττ. ΒσΚ 22 ἐν δά. Μυβ 
4 Ῥοῦταθυβ Αἰποπδοὶ γουῦα, 6986 ρυΐαῦ παραπλησίαν ὀσμὴν 

ἔγει (ρούϊα5 λέγων) ἀμφοῖν" καὶ ὃ γλυκὺς ᾿ἀντιφάνης δὲ (ρούϊυβ 
“ντιφάνης) 
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καὶ ᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν ΖΔυσπράτῳ ἐπαινῶν τοὺς Σιχε- 
λικοὺς μαγείρους λέγει (Ὁ. 48)" 

Σικελῶν δὲ τέχναις ἡδυνϑεῖσαι 

δαιτὸς διαϑρυμματίδες. 

καὶ Μένανδρος ἐν Φάσματι (1Π 144 Κ)᾽ 

ἐπισημαίνεσϑ᾽., ἐὰν 

ἡ σκευασία καϑάρειος ἦ καὶ ποικίλη. 
Ποδείδιππος ἐν ᾿Δναβλέποντι (Ὁ. 385)" 

ἐγὼ μάγειρον λαμβάνων ἀκήκοα 

602 τὰ τῶν μαγείρων πάνϑ᾽ ἃ καϑ' ἑκάστου κακὰ 
ἀντεργολαβοῦντος ἔλεγον ὃ μὲν ὡς οὐκ ἔχει 

ῥῖνα χριτικὴν πρὸς τοὔψον, ὃ δ᾽ ὅτι {τὸΣ στόμα 

δ πονηρόν. ὃ δὲ τὴν γλῶτταν εἰς ἀσχήμονας 

ἐπιϑυμίας ἔνιά τε τῶν ἡδυσμάτων, 

κάϑαλος. κάτοξος, χναυστικός, προσκαυστικός. 

καπνὸν οὐ φέρων, πῦρ οὐ φέρων. ἐκ τοῦ πυρὸς 

εἰς τὰς μαχαίρας ἦλθον ὧν εἷς οὑτοσὶ 
Ὁ 10 διὰ τῶν μαχαιρῶν τοῦ πυρός τ᾽ ἐλήλυϑεν. 

᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν Φιλώτιδι τὴν σοφίαν τῶν μαγεί 

ρῶν ἐμφανίζων φησίν (1 109 Κ)᾽ 

οὐχοῦν τὸ μὲν γλαυκίδιον. ὥσπερ ἄλλοτε. 

ἕψειν ἐν ἅλμῃ φημί. Β. τὸ δὲ λαβράκιον: 
«Α΄. ὀπτᾶν ὅλον. Β. τὸν γαλεόν; 4. ἐν ὑποτρίμματ 

ξέσαι. ΚΒ. τὸ δ᾽ ἐγχέλειον; Α. ἅλες. ὀρίγανον. 

5 ὕδωρ. Β. ὃ γόγγρος; 4. ταὐτόν. Β. ἡ βατίς; 4. χλόγῃϊ 

6 ἐπισημαίνεσϑαι ἂν Α: οοτΥ. ΒΕΒΌ] Τ καϑάριος ὁ 
8 ποσίδιππος Α 9 ἀναλαβὼν Α: οοΥῖ. Μοὶη 10 πάνϑ᾽ 
Κοοῖὶς: πάντα 11 ἐλέγομεν ὡς Α: ΘΟΥΥ. ατοῦ 12 καὶ μο 
χὴν Α: ΟοοΥΥ. ς. τὸ δα. ἴα: 14 ἔνιά τε οοτγαρύατα, ἐμίαιν 
ον, ροϑὺ ἐπιϑυμίας ἴαθαμα ποῦ. ΠῚ 18 κατοξους Α: ὁοὲ 
στοῦ 10 πῦρ οὐ φέρων τοῦ: οὐ πῦρ οὐ φέρων ὁ 
ἡ γλυκιδιον Α: οοὐτ. ΥἿΙ 295 ἃ 99 ἑλεῖν ἐν Α. οἵ, Ῥ. 29 , 
24 ξέσϑαι Α: οοΥγ. (δ 5 ἐγχέλιον ἅλας Δ, οὗ, Ῥ. 996 
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Β. πρόσεστι ϑύννου τέμαχος. Α. ὀπτήσεις. Β. κρέας 

ἐρίφειον; Α. ὀπτόν. Β. ϑάτερον; 4. τἀναντία. 

Β. ὃ σπλήν; 4. σεσάχϑω. Β. νῆστις; Β. ἀπολεῖ μ᾽ ο 

οὑτοσί. 

ἀοιδίμων δ᾽ ὀψαρτυτῶν ὀνόματα καταλέγει Βάτων ἐν 
Εὐεργέταις οὕτως (1Π 821 Κ)" 

εὖ γ᾽, ὦ Σιβύνη. τὰς νύκτας οὐ καϑεύδομεν 
οὐδ᾽ ἀναγεγράμμεϑ', ἀλλὰ καίεται λύχνος, 
καὶ βιβλίον (ἐνν ταῖς χερσί, καὶ φροντίξομεν 
τί Σόφων καταλέλοιπ᾽’ ἢ τί Σημωνακτίδης 

δ ὃ Χῖος ἢ Τυνδάριχος ὁ Σικυώνιος, ᾷ 
ἢ Ζωπυρῖνος. Α. αὐτὸς εὕρηκας δὲ τί; 

4. τὰ μέγιστα. Β. ποῖα ταῦτα; Α. τοὺς τεϑνηκότας... 

82, ἐγὼ δὲ τοιουτονὶ βρῶμα ὑμῖν, ἄνδρες φίλοι, τὸ 

αὖμα φέρω. περὶ οὗ ᾿ρτεμέδωρος μὲν ὃ ᾿Ζ4ριστο- 
φάνειος ἐν Ὀψαρτυτικαῖς Γλώσσαις φησὶν ὅτι δκξυά- 

ξεται ἐκ χρεῶν καὶ αἵματος, πολλῶν ἀρτυμάτων συνεμ- 

βαλλομένων. Ἐπαίνετος δ᾽ ἐν Ὀψαρτυτικῷ λέγει 
ταῦτα “μῦμα δὲ παντὸς ἱερείου, καὶ ὄρνιϑος δὲ χρὴ 
ποιεῖν τὰ ἁπαλὰ τῶν κρεῶν μικρὰ συντεμόντα καὶ τὰ ὁ 

ὐπλάγχνα καὶ τὸ ἔντερον καὶ τὸ αἷμα διαϑρύψαντα 
καὶ ἀρτύσαντα ὄξει, τυρῷ ὀπτῷ, σιλφίῳ, κυμίνῳ, ϑύμῳ 
Ἰλωρῷ καὶ ξηρῷ, ϑύμβρα., κοριάννωῳ χλωρῷ τε καὶ 

ξηρῷ καὶ γητίῳ καὶ κρομμύῳ καϑαρῷ πεφωσμένῳ ἢ 
δ νήχωνι χαὶ σταφίδι ἢ μέλιτι καὶ δόας ὀξείας κόκκοις. 

εἶναι δέ σοι τὸ αὐτὸ μῦμα καὶ ὄψον. 
89. τοσαῦτα καὶ τούτου κατακόψαντος οὐ μόνον ΝΙΝ 

1 ὀπτῆς εἰς Α 2. ἐρίφιον αὶ 8. οὐδ᾽ ἀναπεπαύμεϑ'᾽ ΟΟὉ 
2) ἐν δα, Βοίῃθ 10 σοφῶν Α: 6017. ῬΟΙ8 6 ΡΟ]]. 6,10 κατα- 
ἰέλοιπεν ἡτις ἡμωναχτειδὴς ΔΑ: ΟΟΥΥ. ῬΟΥΒ 11 τυνδαριπὸς 
ΑΔ: ΘΟΤΥ. ῬΟΥΒ 18 πόσα Α: ΟΟΥ̓. ϑοῦνπ 20 ἔοτῦ. τὸ αὐτὸ 
μῦμα)] καὶ ὄψον 

ΑὙπεπλπῦϑ 1Π|. 80 
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τὰ προειρημένα ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς, ἄλλος ἐπεισῆλϑεν τὴν 

Ε ματτύην κομίζων. ὑπὲρ ἧς καὶ ξητήσεως γενομένης 

καὶ τοῦ Οὐλπιανοῦ εἰπόντος τὰ ἐκ τῶν Ὀψαρτυτικῶν 
Γλωσσῶν τοῦ προειρημένου ᾿'ρτεμιδώρου, ΔΑἰμιλια- 

νὸς ΖΦ ωροϑέῳ ἔφη τῷ ᾿Ασκαλωνίτῃ σύγγραμμα ἐχδε- 
δόσϑαι ἐπιγραφόμενον Περὶ ᾿Αντιφάνους καὶ περὶ τῆς 

παρὰ τοῖς νεωτέροις κωμικοῖς ματτύης" ἣν Θετταλῶν 

φησιν εἶναι εὕρημα, ἐπιχωριάσαι δὲ κἀν ταῖς ᾿Αϑήναις 

κατὰ τὴν Μακεδόνων ἐπικράτειαν. ὁμολογοῦνται δ᾽ 

ὁθ08οῖ Θετταλοὶ πολυτελέστατοι τῶν Ἑλλήνων γεγενῆσϑαι. 
περί τε τὰς ἐσθῆτας καὶ τὴν δίαιταν" ὅπερ αὐτοῖς 

αἴτιον ἐγένετο καὶ τοῦ κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐπαγαγεῖν 

τοὺς Πέρσας, ἐξηλωκόσι τὴν τούτων τρυφὴν καὶ πολυ- 
τέλειαν. ἱστορεῖ δὲ περὶ τῆς πολυτελείας αὐτῶν καὶ 
Κριτίας ἐν τῇ Πολιτείᾳ αὐτῶν (ΒῊ6 11 69). ὠνομάσϑη 

ὃὲ ἡ ματτύη,. ὡς μὲν ὁ ᾿Δϑηναῖος ᾿4πολλόδωρός 
φησιν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Ετυμολογουμένων. ἀπὸ τοῦ 

ν μασᾶσϑαι, ὥσπερ καὶ ἡ μαστίέχη καὶ ἣ μάσταξ᾽ ἡμεῖς 
δέ φαμὲν ἀπὸ τοῦ μάττειν, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡ μᾶξα αὐτὴ 
ὠνομάσϑη καὶ ἧ παρὰ Κυπρίοις καλουμένη μαγίς, καὶ 
τὸ τρυφᾶν καϑ' ὑπερβολὴν ὑπερμαξᾶν. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν 
οὖν τὴν δημοτικὴν καὶ κοινὴν ταύτην τροφὴν τὴν ἕκ 

τῶν ἀλφίτων μᾶξαν ὠνόμαξον καὶ μάττειν τὸ παρᾶ- 

σκευάξειν αὐτήν. ὕστερον δὲ ποικίλλοντες τὴν ἀναγ- 

καίαν τροφὴν ἀκολάστως καὶ περιέργως μικρὸν παρ- 

Τ κωμικῆς Α: ὁοοὐν. ΜΒ 8 δὲ Ε: τε Α 16 Κριτίας 
δ5: κρατῖνος ἃ, 8864 Οὐϊαθ γουρα βαπὺ θῶ αὐδθ δαὐοοοααπῦ, 
οἵ. ΧΙ Ρ. 521 ὠνόμασται Ἐὶ 18 καὶ ἡ μάσταξ Κ: καὶ τὰ 
μάλιστα καὶ Δ, 1ρ86 Αὐμθπᾶθυιβ Τουῦ. οΥϑθοπθ οΟὈ]ααδ, αϑὰ 
βουρβογαῦ ὠνομάσϑαι δὲ τὴν ματτύην φησὶν ᾿ἀπολλόδωρος.. 
ἀπὸ τοῦ μασᾶσϑαι, ὥσπερ καὶ τὴν μαστίχην καὶ τὴν μάστακα 
24 ποικίλαντες Καὶ 
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χγαγόντες τοὔνομα τῆς μάξης ματτύην ὠνόμαξον πᾶν τὸ ς 

τολυτελὲς ἔδεσμα, τὸ δὲ ματτυάξειν τὸ παρασκευάξειν 

χὐτά. εἴτε ἰχϑὺς εἴη εἶτε ὄρνις εἴτε λάχανον εἴτε 

ἐρεῖον εἴτε πεμμάτιον. τοῦτο δὲ δῆλόν ἐστιν ἐξ οὗ 
αἱ ὁ ᾿ἀρτεμίδωρος παρέϑετο μαρτυρίου ᾿Δ4λέξιδος" 
γυνεμφῆναι γὰρ βουλόμενος ὁ Ἴάλεξις τὴν ἀκολασίαν 

ἧς παρασκευῆς προσέϑηκε τὸ λέπεσϑαι. ἔχει δ᾽ ζφοὕτωο» 
ἡ σύμπασα ἐκλογὴ οὖσα ἐκ τοῦ διεσκευασμένου δράμα- 
ος ὃ ἐπιγράφεται Ζ)ημήτριος (1 8106 Κ)᾽ 

τοὔψον λαβοῦσαι τοῦτο ταπεταλμένον Ἷ" 

δκευάξετ᾽. εὐωχεῖσϑε. προπόσεις πίνετε, 

λέπεσϑε. ματτυάζξετε. ᾷ 
ῷ δὲ λέπεσϑαι χρῶνται οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἐπ’ ἀσελγοῦς καὶ 
ρορτικῆς δι’ ἀφροδισίων ἡδονῆς. 84. καὶ δ΄ 4ρτεμί- 
ἡωῶρος ἐν ταῖς Ὀψαρτυτικαῖς Γλώσσαις τὴν ματτύην 

ἱποφαίνει κοινὸν εἶναι πάντων ὄνομα τῶν πολυτελῶν 

ἐδεσμάτων, γράφων οὕτως "ἔστι τις ὄὕρνιϑος ματτύης. 

σῳφάχϑω μὲν διὰ τοῦ στόματος εἰς τὴν κεφαλήν. ἔστω 

δ ξἕωλος καϑάπερ ὃ πέρδιξ' ἐὰν δὲ ϑέλῃς, ὡς ἔχει 

υὐτοῖς πτεροῖς ἐᾶν τετιλμένην.᾽ εἶτα τὸν τρόπον ἐκϑεὶς 

ἧς ἀρτύσεως καὶ τῆς ἕψήσεως ἐπιφέρει εὐϑύς" “καὶ 6 ᾿ 

νομάδα παχεῖαν ἕψε καὶ νεοσσοὺς τῶν ἤδη κοκκυξόν- ἡ 

ὧν, ἐὰν ϑέλῃς παρὰ πότον χρῆσϑαι. εἶτ᾽ ἐξελὼν τὰ Ὶ 
ἰάχανα εἰς τρυβλίον καὶ τῆς ὄρνιϑος τῶν κρεῶν ἐπι- 

᾿ 1 τὸ ἀρ]οπάστη ραΐο ὃ Αὐδοιβι ουἹ ἰριθαν ὑούω Πᾶθο 
Πδραϊαῦίο Ἴ οὕτως μοα 1Ἰοο0 δά. Κ, ροβῦ τοῦ. ἐκλογὴ (8) ΙΝ 
ΟΠ [10 τἀπεσταλμένον Νυ, τοοὐϊαβ τοὐπεσταλμένον ΗἸΥΒΟΠ1ρ᾽ ι 
ιὃ τῷ δὲ Ἐ: τὸ δὲ Α 11 ἐδεσμάτων Κὶ (οὗ. 10. 6. Θχύγ): 

ἡδυσμάτων Α Ἐ; ἔστι τις Κὶ (ἔστι καί τις ϑ05): εἴ τις τῆς Α ᾿ 
Ὁ αὐτοῖς Κ΄: τοῖς Α, στα μὴ (ρτο ἐᾶν) τετιλμένην Ὁ δ1]60 (ρίτ- ' 
"8. Ἠληη16 υτι1815), ἐᾶν... τετιλμένην ΔΥΊΙΑτη 94. λάγανα 
168, 8, ματτύης 

805 
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εὶς παρατίϑει" τοῦ ϑέρους ἀντὶ τοῦ ὄξους τῆς ὄμφα- 

κος ἐμβαλὼν εἰς τὸν ζωμὸν ὡς ἔχει τοὺς βότρυς" ἔπει- 
δὰν δὲ ἑφϑὴ γένηται, ἔξελε μετὰ τοῦ βοτρυδίου πρὸ 
τοῦ τὸ γίγαρτον ἐξαφεῖναι, εἶϑ᾽ οὕτως τὸ λάγανον 

κατάϑρυπτε. οὗτος (ὃ) ματτύης ἐν τοῖς ἡδίστοις. ὅτι 

μὲν οὖν κοινὸν ἦν τοὔνομα τῶν πολυτελεστάτων ἐδε- 
ἔ σμάτων φανερόν ὅτι δὲ καὶ ὁ τρόπος τῆς τοιαύτης 
εὐωχίας ὁμοίως ἐλέγετο Φιλήμων φησὶν ἐν ᾿Ζρπαζο- 

μένῳ (1 482 Κ)᾽ 

γυμνῷ φυλακὴν ἐπίταττε, καὶ διὰ τριῶν 
ποτηρίων μὲ ματτύης εὐφραινέτω. 

καὶ ἐν ᾿Ανδροφόνῳ (Ὁ. 480)" 

πιεῖν τις ἡμῖν ἐγχεάτω καὶ ματτύην 

ποιεῖτε ϑᾶττον. 

άλεξις δ᾽ ἐν Πυραύνῳ ἀμφιβόλως εἴρηκεν (Ὁ. 8132)" 

664 ἐγὼ δ᾽ ἐπειδὰν ἀσχολουμένους λάβω, 
ἀνέκραγον “οὐ δώσει τις ἡμῖν ματτύην; 

ὥσπερ ἂν εἰ τὸ δεῖπνον ἔλεγεν" πιϑανὸν δὲ καὶ ἰδίω; 
ἐπί {τι τῶν ἐδεσμάτων ἀναφέρειν. Μάχων δ᾽ ὃ Σὲ 
κυώνιος τῶν μὲν κατὰ ᾿Ζ4πολλόδωρον τὸν Καρύστιοι, 
κωμῳδιοποιῶν εἷς ἐστι καὶ αὐτός" οὐκ ἐδίδαξεν ὃ 

᾿ἀϑήνησι τὰς κωμῳδίας τὰς ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ἐν ᾿4λεξανδρείῳ 

ἦν δ᾽ ἀγαϑὸς ποιητὴς εἴ τις ἄλλος τῶν μετὰ τοὺ; 
ἑπτά" διόπερ ὃ γραμματικὸς ᾿Δριστοφάνης ἐσπούδασ' 

" συσχολάσαι αὐτῷ νέος ὥν. ἐποίησε δὲ καὶ οὗτος ἐϊ 

δράματι ᾿Δἀγνοίᾳ ταυτί (11 324 Κ)᾽ 
ἥδιον οὐδέν ἐστί μοι τῆς ματτύης, 

τοῦτ᾽ εἴτε πρῶτοι Μακεδόνες τοῖς ᾿Δττικοῖς 

λό. 

5 ὁ ααά. Καὶ 10 Τουῦ. καί {τις διὰ 19 τι δά. 
21 κωμῳδιοποιὸν Α: οοΥν. ΝΒ 22, 28 ἀλλ᾽ ἀλεξανδρείην δ΄ 
ἀγαϑὸς Α: οοΥ. Εὶ ὲ 
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κατέδειξαν ἡμῖν εἴτε πάντες οἱ ϑεοί" 

οὐκ οἶδα πλήν ἐστίν γε μουσικωτάτου τινός. 

8ῦ. ὅτι δὲ ὕστατον καὶ ἐπὶ πᾶσιν εἰσεφέρετο Νικό- 
στρατός τυ ἐν ᾿Ἰπελουνομένο: μάγειρος δ᾽ ἐστὶν 
ὁ διηγούμενος ὡς λαμπρὰν καὶ εὔτακτον παρεθεν σεν 
εὐωχίαν" εν γη πη θϊενός τε οἷον ἦν τὸ ἄριστον καὶ 
τὸ δεῖπνον καὶ τρίτης μνησϑεὶς παραϑέσεως ἐπιφέρει ςο 
(1 291 ΚΕ)" 

εὖ γ᾽, ἄνδρες, εὖ σφόδρ᾽" ἀλλὰ μὴν τῇ ματτύῃ 
οὕτω διαϑήσω τὰ μετὰ ταῦϑ'᾽ ὥστ᾽ οἴομαι 
οὐδ᾽ αὐτὸν ἡμῖν τοῦτον ἀντερεῖν ἔτι. 

᾿χαὶ ἐν Μαγείρῳ (Ὁ. 324)" 

ϑρῖον δὲ καὶ κάνδαυλον ἢ τούτων τι τῶν 
εἰς ματτύην οὐδέτερος εἶδε πώποτε. 

ἄλλος δέ τίς φησιν (1Π 482 Κ)᾽ 

περιφέρειν ματτύην {καὶ ποδάριον 
καὶ γαστρίον τακερόν τι καὶ μήτρας ἴσως. 4 

Διονύσιος δ᾽ ἐν ᾿ἀκοντιζομένῳ (1 428 Κ) μάγειρος δ᾽ 

ἐστὶν ὁ λέγων" 

' ὥστ᾽ ἐνίοτ᾽ ἂν τούτοισι ποιῶν ματτύην 

σπεύδων ἅμ᾽ εἰσήνεγκα διαμαρτὼν μίαν 

ἄκων περιφορὰν τῶν νεκρῶν ὡς τὸν νεχρόν. 

Φιλήμων ἐν Πτωχῇ (Ὁ. 496)" 
ἐξὸν ἀποσάττεσϑαι δ᾽ ὅλην τὴν ἡμέραν, 

; ποιοῦντα καὶ διδόντα ματτύας ἐκεῖ. 

Μόλπις δ᾽ ὁ Πάκων τὰ παρὰ τοῖς Σπαρτιάταις ἐπαί- 6 

1 κατεδίδαξαν Α ἘΠ: οοτν. Οδ5 2 πλήν γ᾽ ὅτι ϑοιν, ῬΟΒ515 
πλὴν ἕν. μουσ. τ. ] ἐστίν γε 6 ἴον. δὲ (ρτοὸ τε) 9. εὖ 
Οδ8: εὖ γετ᾿ ἃ 18 κάνδυλον Α, οἵ, ΧΙ ». ὅ178ἃ 14 οὐδέ- 

τερον Ἀ; οοὐτ. Ὑ Ί]ατα 10 πὴ οαά. Μοιη 20 ἂν τούτου 
τοῖσι ἃ: οοΥ, Μυβ 22 οχίγχοτιηδ, οουυαρύδ, 
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κλεια, (ἃ, σημαίνει τὰς ἐπιδειπνίδας,. ματτύας φησὶ 

λέγεσϑαι παρὰ τοῖς ἄλλοις (ΠἨΘ ΙΥ̓ 464). ὁ δὲ χυνικὸς 

Μένιππος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿Δρκχεσιλάῳ γράφει 

οὕτως" 'πότος ἦν ἐπικωμασάντων τινῶν καὶ ματτύην 
ἐκέλευσεν εἰσφέρειν Μάκαινάν τις᾿ καὶ εὐθέως περιε-! 
φέρετο περδίκεια ὀλίγα καὶ χήνεια ὀπτὰ καὶ τρύφη. 
πλακούντων. τὸ δὲ τοιοῦτον δεῖπνον οἵ μὲν ᾿Δττικοὶἡ 

Ε προσηγόρευον ἐπιδόρπισμα, οἵ δὲ Ζωριεῖς ἐπάικλον, 
τῶν δ᾽ ἄλλων Ῥλλήμο οἱ πλεῖστοι ἐπιδειπνίδα. 

τοσούτων καὶ περὶ τῆς ματτύης λεχϑέντων ἔδοξεν. 
ἀπιέναι" καὶ γὰρ ἑσπέρα ἣν ἤδη. διελύϑημεν οὖν οὕτως. 

ΤΕ 

ὁθ Εἴ μοι τὸ Νεστόρειον εὔγλωσσον μέλος 

᾿Αντήνορός τε τοῦ Φρυγὸς δοίη ϑεός, 

κατὰ τὸν πάνσοφον Εὐριπίδην (ἔν. 899 Ν), ἑταῖρε 
Τιμόκρατες, οὐκ ἂν δυναίμην ἀπομνημονεύειν ἔτι σοι 

τῶν πολλάκις λεχϑέντων ἐν τοῖς περισπουδάστοις τού- 
τοις συμποσίοις διά τε τὴν ποικιλίαν χαὶ τὴν ὁμοιό- 

τητα τῶν ἀεὶ καινῶς προσευρισκομένων. καὶ γὰρ καὶ 
Ὁ περὶ τάξεως τῶν περιφορῶν πολλάκις ἐλέχϑη καὶ περὶ 

τῶν μετὰ τὸ δεῖπνον ἐπιτελουμένων. ὅπερ καὶ μόλις 

ἀναπεμπάξομαι, εἰπόντος τινὸς τῶν ἑταίρων τὰ ἔκ 

τῶν ἠακώνων Πλάτωνος ἰαμβεῖα (1 620 Κ)" 

ἄνδρες δεδειπνήκασιν ἤδη; Β. σχεδὸν ἅπαντες. 4. εὖ γε' 

τί οὐ τρέχων (σὺν τὰς τραπέξας ἐκφέρεις; ἐγὼ δὲ 

1 ἃ δᾶ. Κὶ, εἰδϑὶ τηδυνὶβ ἐπάικλα, ἃ δ λάκαινά τις ΔῈ 
οουν. Καὶ περδίκια Α: οοΥγ. Εἰ, ογτῦ. περδίκεια ὀπτὰ 6 χηνίοα 
Α: οοὐτ. Εὶ 9 ἐπιδειπνίδα ἵΚ: ἐπίδειπνα ἈΠ | 

ΙΕ 18 διά γε Α: οοχγ. ΝὰΒι 28 ἰάμβα αὶ 8ὅ 6 
δαᾷ. Μὰ 



ΙΕ 411 

λίτρον᾽ παραχέων ἔρχομαι. Β. κἀγὼ δὲ παρακορήσων. 
σπονδὰς δ᾽ ἔπειτα παραχέας τὸν κότταβον παροίσω" 

δτῇ παιδὶ τοὺς αὐλοὺς ἐχρῆν ἤδη πρὸ χειρὸς εἶναι ο 

καὶ προαναφυσᾶν. τὸ μύρον ἤδη παράχεον βαδίξων 

Αἰγύπτιον κἄτ᾽ ἴρινον" στέφανον δ᾽ ἔπειϑ᾽ ἑκάστῳ 

δώσω φέρων τῶν ξυμποτῶν. νεοχρᾶτά τις ποιείτω. 

“4. καὶ δὴ κέκραται. Β. τὸν λιβανωτὸν ἐπιτιϑεὶς εἶπε... 
10 σπονδὴ μὲν ἤδη γέγονε καὶ πίνοντές εἰσι πόρρω: ἃ 

καὶ σκόλιον ἧσται, κότταβος δ᾽ ἐξοίχεται ϑύραζξε. 
αὐλοὺς δ᾽ ἔχουσά τις κορίσκη Καρικὸν μέλος {τι 
μελίξεται τοῖς συμπόταις" κἄλλην τρίγωνον εἶδον 

ἔχουσαν. εἶτ᾽ ἦδεν πρὸς αὐτὸ μέλος ᾿Ιωνικόν τι. 
2, μετὰ ταῦτ᾽, οἶμαι, καὶ περὶ κοττάβων ξήτησις ἦν 
καὶ τῶν ἀποκοτταβιξζόντων. οὺς οἰηϑείς τις τῶν παρ- ὁ 

ὄντων ἰατρῶν εἶναι τούτων οἱ ἀπὸ βαλανείου καϑάρ- 
σεῶς ἕνεκα τοῦ στομάχου πίνοντες ἄμυστιν ἀποβλύ- 
ζουσιν, ἔφη οὐκ εἶναι παλαιὰν ταύτην παράδοσιν οὐδ 

εἰδέναι τινὰ τῶν ἀρχαίων ταύτῃ τῇ καϑάρσει χρησά- 

μένον. δι’ ὃ καὶ ᾿Ερασίστρατον τὸν ἸἸουλιήτην ἐν 
τῇ περὶ τῶν Καϑόλου πραγματείᾳ ἐπιτιμᾶν τοῖς τοῦὔτοθθθ 
ποιοῦσιν, βλαπτικὸν ὀρϑαλμῶν τὸ ἐπιχείρημα δεικνύων 

καὶ τῆς κάτω κοιλίας ἐπισχετικόν. πρὸς ὃν Οὐλπια- 

νὸς ἔφη (Τίτηοῃ. ἔν. 21 Ὑ)" 

ὕρσ᾽ ᾿4σκληπιάδη, καλέει κρείων σε Χαρωνεύς (4 304). 
οὐ γὰρ κακῶς τινι τῶν ἑταίρων ἡμῶν ἐλέχϑη τὸ "ἡ εἰ 

1 γίπτρον παραχέων (885, λίτρον παρέξων ΟΟὉ ἔρχομαι 
Ηρυτα: εἰσέρχομαι Α ([οϑ06 βοητγ, 6ΡῸ ποη ποίδν!) 8 προ- 
χείρους Α: ΟΟΥΥ. Ηθττη, 568 ἀυθ1ο 4 προσαναφυσᾶν Α: 6017. 
Οοὺ παράχεων (810) Α: οοΥΥ. Μὰ8 6 νεόκρατά τις Α 7 ἐπι- 
τίθει. εἶτ᾽ (ἐπάγει) Μοῖ' 8 μὲν βοῦν: μὲ Α εἶσι ῬΟΥΒ: 
ἤδη Α 10 τι δα. Ἡθττα 11 κἄλλην ϑοθπ: καλὴν 
12 εἴτηδε Δ: οοΥγ. ὅτ 1 ἐοτύ. τούτων {τινὰς γ6] τούτους 
24 Χαρωνεύς 5ϑυβρθοούστα 
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μὴ ἰατροὶ ἦσαν, οὐδὲν ἂν ἦν τῶν γραμματικῶν μωρό- 
τερον. τίς γὰρ ἡμῶν οὐκ οἶδεν ὅτι οὐκ ἣν οὗτος ὃ 
ἀποκοτταβισμὸς ἀρχαῖοο; εἰ μή τι σὺ καὶ τοὺς ᾿άμει- 

ψέίέου (φ ἀποκοτταβίξοντας» ἀποβλύξειν ὑπολαμβάνεις. 

ἐπεὶ οὖν ἄπειρος εἶ τῆς τοιαύτης ϑεωρίας, μάϑε παρ᾽ 

ἐμοῦ ὅτι πρῶτον μὲν ἡ τῶν κοττάβων εὕρεσις Σικε- 

λική ἐστιν παιδιά, ταύτην πρώτων εὑρόντων Σικελῶν, 

ὡς Κριτίας φησὶν ὃ Καλλαίσχρου ἐν τοῖς ᾿λεγείοις ἡ 

διὰ τούτων (ἔτ. 1 Β)" ᾿ 

κότταβος ἐκ Σικελῆς ἐστι χϑονὸς ἐχπρεπὲς ἔργον, 

ὃν σκοπὸν ἐς λατάγων τόξα καϑιστάμεϑα. ] 

Δικαίαρχος ὃ Μεσσήνιος, ᾿Δριστοτέλους μαϑητής. ἐν 

τῷ περὶ ᾿Δλκαίου ([Ἠδ Π 247) καὶ τὴν λατάγην φησὶν 
εἶναι Σικελικὸν ὄνομα. λατάγη δ᾽ ἐστὴν τὸ ὑπολειπό-" 
μενον ἀπὸ τοῦ ἐκποϑέντος ποτηρίου ὑγρόν, ὃ συνεστραμ- Ι 

3 

μένῃ τῇ χειρὶ ἄνωϑεν ἐρρίπτουν οἱ παίζοντες εἰς τὸ 

κοττάβιον. Κλείταρχος δ᾽ ἐν τῇ περὶ Γλωττῶν πραγ- 

ματείᾳ λάταγα Θεσσαλοὺς καὶ Ῥοδίους τὸν ἀπὸ τῶν 

ποτηρίων κότταβον λέγειν. 8. κότταβος δ᾽ ἐκαλεῖτο καὶ 

τὸ τιϑέμενον ἦϑλον τοῖς νικῶσιν ἐν τῷ πότῳ, ὡς Εὐ- 
ριπέδης παρίστησιν ἐν Οἰνεῖ λέγων οὕτως (ἔτ. δ62 Ν)" 

πυχνοῖς δ᾽ ἔβαλλον Βαχχίου τοξεύμασιν 

κάρα γέφροντος᾽ τὸν βαλόντα δὲ στέφειν 

ἐγὼ ᾿τετάγμην, ἄϑλα κότταβον διδούς. 

4 β0}0]. Μοῖῃ 1 ἐστι, {τὴν παιδιὰν ταύτην Κὶ, ταύ- 
τὴν οἵὰ. 8680]. Ατίβύ. Ῥϑο. 1244 11 ἐκ λατάγων Α: ΟΟΥ̓͂. 
Ῥ. 28Ὁ 12. δὲ ὁ 5680]. Ατἰϑῦὺ 18 τὴν λάταγα αὐτὴν 5680] 
Αὐϊϑῦ, γϑοῖθ ορίποῦ 18 ἐκ τοῦ 5680]. ΑΥ, ββᾶ οἵ. Εὖ. Μ. 588,1 
17 κοτταβειον Α: οοΥγ, Εὶ οὖ 5010]. ἀν 18 λατάγην ΑΒ 
οοΥγ. Κ' 0011]. Η68. 5. ν 19 καὶ δᾶ. Εἰ οὐ 5080]. ΑΥ: ΟΤΏ, 
Φ0βαα Ευγρ᾽ 18 ἐθβοϊτηομΐατη οπι. Β6 801. σ 322 βαχχείου ἈῈ 
οουτ. ΜΒ 24 κοττάβων Α ἘΣ: οοΥΥ. Οδ5 
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Δ 

ἐχαλεῖτο “δὲ κότταβος καὶ τὸ ἄγγος εἰς ὃ ἔβαλλον τὰς ἃ 

λάταγας, ὡς Κρατῖνος ἐν Νεμέσει δείκνυσιν (οἴ.». 667)" 

(ῦτι δὲ χαὶ χαλκοῦν ἦν, Εὔπολις ἐν Βάπταις λέγει 
( 218 Κ) χαλκῷ περὶ κοττάβῳ.) Πλάτων δὲ ἐν Διὶ 
Κακουμένῳ παιδιᾶς εἶδος παροίνιον τὸν κότταβον εἶναι 
ἀποδίδωσιν, ἐν ἧ ἐξίσταντο καὶ τῶν σκευαρίων οἵ 
δυσκυβοῦντεο. λέγει δ᾽ οὕτως (1 612 Κ)᾽ 

πρὸς κότταβον παίζειν, ἕως ἂν σφῷν ἐγὼ 
τὸ δεῖπνον ἔνδον δκευάσω. ΗΡ. πάνυ βούλομαι" 

ἀλλανεμος ἐστ᾽. 4. ἀλλ᾽ εἰς ϑυίαν παιστέον. 

ΗΡ. φέρε τὴν ϑυίαν, αἶρ᾽ ὕδωρ. ποτήρια 
παράϑετε. παίξωμεν δὲ περὶ φιλημάτων. 
Εσυ.ὕ....:-: εν, ἀγεννῶς οὐκ ἐῶ 

παίζειν. τίϑημι κοττάβεια σφῷν ἐγὼ 

ταδί τε τὰς κρηπῖδας. ὃς αὕτη φορεῖς 

καὶ τὸν κότυλον τὸν σόν. ΗΡ. βαβαιάξ' οὑτοσὶ 

10 μείζων ἀγὼν τῆς ᾿Ισϑμιάδος ἐπέρχεται. 
4. ἐχάλουν δὲ καὶ καταχτούς τινας κοττάβους. ἐστὶν 

δὲ λυχνία ἀναγόμενα πόλιν τε συμπίπτοντα. 

Εὔβουλος Βελλεροφόντῃ (1 171 Κ)" 

τίς ἂν λάβοιτο τοῦ σκέλους κάτωϑέ μου; 

ἄνω γὰρ ὥσπερ κοττάβειον αἴρομαι. 

1 ἐνέβαλλον 56801. α΄ 8.4 ἱποῖυβα 8844. Καὶ 6 5680]. ΑΥ 

σι 

ὅ εἶδος 5000]. ΑΥ: οἶνος Α, ὕπτα ἔοτῇ. παροιγίου 1 διακυ- 
βεύοντες 560]. ΑΓ 9. ἔνδον ΠῚ (ἄπορ 180): ὃν ἐν 10 Τϑαῦϊτο 
ἴα Πα ὁ πλακοῦς (ἁλλᾶς) ἐμός ἐστ’ παῖς τεὸν Α: ΟΟΥΤ. ἨΘΥΤῚ 
18 (ἰδοὺ φιλημάτων» ΟΟὉ 14 τύϑεμαι Α΄: οοτῇ. ΟΡ 1 τὲ 
ΕἸπΙΒ]: γε α αὐτὴ Α: ΟΟΥΓ. ΕΠ1158] 16 ουτοισὶ Α.: ΟΟΥΥ. ΟδΕ 
17 μιζωνιαγωνιστὴς Α: οοΥΥ. Οδ5 18 νοῦ ἐκάλουν --- συμ- 
πίπτοντα 8.0 Ποο ἴοθο δἸΐθηδ ρουίϊποης ζοτύ. δ Ρ. 6676, οἴ, 5080]. 
Αὐϊϑῦ, π] ροϑὺ Ῥ]αὐοπὶβ ἐθο τηοπίατη βθοπηύαν μθ60 ἐκάλουν δὲ 
ἄπ ἀγκύλης κτλ᾽ (ρ. 6076), οὐ ἔονύαϑβθθ οτηπία 111 (ρ. 667 ἃ 
αϑαπθ δὰ χεὶρ ἐφίετο) πο ἰταπβροπθηᾶδ, οἵ. 5080]. 1μὰ0. ΤιΘΧΙΡὮ. 
ἸΥ 149 ἴὰο 19 λυχνίον ἀγόμενον... συμπῖπτον 5080]. ΑΓ 
21 κάτω ϑέμενοι ἃ κάτω θέμενος ΒΕ: κάτωϑέ μοι Μυβ, κ.- μου Καὶ 

ῖ 
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᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν ᾿ἀφροδίτης Γοναῖς (Ὁ. 33)" 
τονδὶ λέγω. σὺ δ᾽ οὐ συνιεῖς; κότταβος 

τὸ λυχνίον ἐστί. πρόσεχε τὸν νοῦν ὠὰ μὲν 
ἘΞ τ πέντε νικητήριον. 

Β. “περὶ τοῦ; γελοῖον. κοτταβιεῖτε τίνα τρόπον; 

5. Α͂. ἐγὼ διδάξω καϑ᾽ ἕν᾽ ὃς ἂν τὸν κότταβον 

ἀφεὶς ἐπὶ τὴν πλάστιγγα {ποιήσῃ πεσεῖν --- 

Β. πλάστιγγαΣ ποίαν; τοῦτο τοὐπικείμενον 

ἄνω τὸ μικρόν, τὸ πινακίσκιον λέγεις: 

«. τοῦτ᾽ ἐστὶ πλάστιγξ --- οὗτος ὁ χρατῶν γίγνεται. 

10. Β. πῶς δ᾽ εἴσεταί τις τοῦτ᾽; 4. ἐὰν ϑίγῃ μόνον 

αὐτῆς, ἐπὶ τὸν μάνην πεσεῖται καὶ ψόφος 
ἔσται πάνυ πολύς. Β. πρὸς ϑεῶν, τῷ κοττάβῳ 
πρόσεστι καὶ Μάνης τις ὥσπερ οἰκέτης; 

καὶ μετ᾽ ὀλίγα" 

ᾧ δεῖ λαβὼν τὸ ποτήριον δεῖξον νόμῳ. 
1ὅ Α. αὐλητικῶς δεῖ καρκινοῦν τοὺς δαχτύλους 

οἶνόν τε μικρὸν ἐγχέαι καὶ μὴ πολύν᾽ 
ἔπειτ᾽ ἀφήσεις. Β. τίνα τρόπον; Α. δεῦρο βλέπε: 

τοιουτονί. Β. Πόσειδον, ὡς ὑψοῦ σφόδρα. 

«Α΄. οὕτω ποιήσεις. Β. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν σφενδόνῃ 

80 οὐκ ἂν ἐφικοίμην αὐτόσ᾽. 4. ἀλλὰ μάνϑανε. 

ὅ. ἀγκυλοῦντα γὰρ δεῖ σφόδρα τὴν χεῖρα εὐρύϑμῶως 
πέμπειν τὸν κότταβον, ὡς Δικαίαρχός φησιν καὶ 
Πλάτων δ᾽ ἐν τῷ Διὶ [τῷ] Κακουμένῳ (1 618 Κ). παρα! 

Ι: 
᾿ 

2 τονδὲι Α: ΟΟΥΥ. ΟΠ συνιεὶς ἃ 4 οἵ, ν». 6061. 
δ κοτταβιῇ τινὰ Ἐϊ, ἕοτῦ. κοτταβιῇ δὲ τα 6 καϑ' ἕν᾽ ὃς Καὶ 
καϑ' ὅσον ΔῈ τ. 8 ᾿ποαϑα δαᾶ. 5610]. 1 πὸ ἡ ποιήσει 
5010]: ΘοΥΥ. ΤΟῸΡ 11 τοῦτο ἂν ΑΕ): 6οτγ. ΧΙ ῥ. 4814 ϑγ 
Ιὰο: τύχῃ ΔῈ οὖ 5080]. [μὰ 11 δικαρκινοῦν Α.: ΟΟἿΤ. 
19 ἔπειτα φήσεις Α: οοΥγ. ΕΒ 20 τοιοῦτον ΑΕ: οοὐτ. αὶ ὅψο 
ΑΔ: οοὐν. Ε΄. 2854 ΡΙαίοπῖβ ροθίδβ σϑερα (ἃ ΠΙοαΘ αι μο 8 δί 
ϑπουῦ ΟΟΡ 2 τῷ ἀ6]. Καὶ 



ΙΕ 418 

κελεύεται δέ τις τῷ Ἡρακλεῖ μὴ σκληρὰν ἔχειν τὴν 
- ᾿ , Ξ- , 2 9 3 3 4 

χεῖρα μέλλοντα κοτταβίζειν. ἐκάλουν δ᾽ ἀπ᾽ ἀγκύλης ο 

τὴν τοῦ κοττάβου πρόεσιν διὰ τὸ ἐπαγκυλοῦν τὴν δεξιὰν 

χεῖρα ἐν τοῖς ἀποκοτταβισμοῖς. οὗ δὲ ποτηρίου εἶδος 
τὴν ἀγκύλην φασί. Βακχυλέδης ἐν ᾿Ερωτικοῖς (ἔν. 34 Β)" 

εὖτε τὴν ἀπ᾽ ἀγκύλης ἵησι τοῖσδε τοῖς νεανίαις, 

λευκὸν ἀντείνασα πῆχυν. 

καὶ Αἰσχύλος δ᾽ ἐν Ὀστολόγοις ἀγκυλητοὺς λέγει 

ἰχοττάβους διὰ τούτων (ἔτ. 119 Ν)" 

Εὐρύμαχος. οὐ γὰρ ἄλλος. οὐδὲν ἧσσον .. 
[4 3 υ νι ᾽ »} , 2 , 

ὕβοιξ ὑβρισμοὺς οὐκ ἐναισίους ἐμοί. 

ἦν μὲν γὰρ αὐτῷ κότταβος ἀεὶ τοὐμὸν κάρα, 
τοῦ δ᾽ ἀγκυλητοῦ κοσσάβιός ἐστι σκοπὸς 4 

ὅ ἐχτεμὼν ἡβῶσα χεὶρ ἐφίετο. 
1 ὅτι δὲ ἀϑλον προὔκειτο τῷ εὖ προεμένῳ τὸν κότταβον 
᾿ἰπροείρηκε μὲν καὶ ὃ ᾿ἀντιφάνης (οἴ. ». ὁθ6ἢ" φὰ γάρ 

ἐστι καὶ πεμμάτια καὶ τραγήματα. ὁμοίως δὲ διεξέρ- 
χονταί Κηφισόδωρος ἐν Τροφωνίῳ (1 801 Κ) καὶ 
Καλλέας ἢ Διοκλῆς ἐν Κύκλωψι (Ὁ. 696) καὶ Εὔπολις 

(0. 218) Ἥρμιππός τε ἐν τοῖς Ἰάμβοις (Ὁ. 241). τὸ δὲ 

καλούμενον καταχτὸν κοττάβιον τοιοῦτόν ἐστιν" λυχνίον ὁ 

ἐστὶν ὑψηλόν, ἔχον τὸν μόνην καλούμενον, ἐφ᾽ ὃν τὴν 
καταβαλλομένην ἔδει πεσεῖν πλάστιγγα, ἐντεῦϑεν δὲ 

πίπτειν εἰς λεκάνην ὑποκειμένην πληγεῖσαν τῷ κοττάβῳ" 

8 ἀπαγκυλοῦν Α ἘΠ: ΟΟΥΤ. 5080]. Αὐἱδϑῦ ὅ φασὶ ἘΠ: φησι ἃ 
Ὁ τοῖσδε οτα. ΧΙ ᾿. 1826 10 οὐ γὰρ Μείῃ: οὐκ ἃ ἤσσονας 
Ὑα5, ἡσσόνως Ναυοῖκ, ἔοτῦ. ἧσσον ζαὖῦδ 11 αἰνεσιους Α: 6017. 
ῬΟΙΒ 12 αὐτῷ σκοπὸς ἀεὶ ῬοῦΣ τοὐμὸν Ῥοὐϊαβ: τοῦ μὲν Α 
8. ἔοτύ, τοῦ δ᾽ ((. 6. οαρί{8) ἀγκυλητοὺς κοσσάβους ἐπίσκοπος 
εκνν ἡβῶσα χεὶρ ἐφ. 21864ᾳ οἵ, 5680]. [ὰο. 1. 8 Τουῦ. 
ὐχνίον ἐστιν ζἀναγόμενον πάλιν τε συμπῖπτον» ὑψηλόν, οἴ. 
»,. 066 22 ἐφ’ οὗ 50}0]. Το, ἐφ᾽ ᾧ 5010]. Αὐϊϑὺ 28.24 δ᾽ 
πιπτεν Α: ὁοΥΥ. Καὶ, δ᾽ ἐμπίπτειν 5680]. ΑΥ̓ 
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“καί τις ἦν ἀκριβὴς εὐχέρεια τῆς βολῆς. μνημονεύει. 
ὃὲ τοῦ μάνου Νικοχάρης ἐν Δάκωσιν (.112). 6. ἕτε- 

ρον δ᾽ ἐστὶν εἶδος παιδιᾶς τῆς ἐν λεκάνῃ. αὕτη δ᾽ 
ὕδατος πληροῦται ἐπινεῖ τε ἐπ’ αὐτῆς ὀξύβαφα κενά, 

ἐφ᾽ ἃ βάλλοντες τὰς λατάγας ἔκ καρχησίων ἐπειρῶντο. 
καταδύειν᾽ ἀνῃρεῖτο δὲ τὰ χοττάβια ὃ πλείω καταδύ- 

Ε σας. ᾿Ζμειψέας ᾿Δκοκοτταβίζουσιν (1 610 Κ)" β 

ἡ Μανία, φέρ᾽ ὀξύβαφα καὶ κανϑάρους 
καὶ τὸν ποδανιπτῆρ᾽. ἐγχέασα ϑῦὔδατος. | 

Κρατῖνος ἐν Νεμέσει (ἴ0. δ0)" τὸ ὃΣ χκοττάβῳ προ- ᾿ 
ϑέντας ἐν πατρικοῖσι νόμοις τὸ κεινεου ὀξυβάφοι. 

βάλλειν μὲν τῶ πόντω δὲ βάλλοντι νέμω πλεῖστα, ῖ 
τύχης τὸ δ᾽ ἄϑλον. ᾿ριστοφάνης Ζ.αιταλεῦσιν (10.44ῦϑῸῦ 

“ἔγνωκ᾽, ἐγὼ δὲ χαλκίον (τοῦτ᾽ ἐστὶν κοττάβειον) στό 

θόϑναν καὶ μυρρίνας. Ἕρμιππος Μοίραις (Ὁ. 287)" 
χλανέδες δ᾽ οὖλαι καταβέβληνται. 

ϑώρακα δ᾽ ἅπας ἐμπερονᾶται. 

κνημὶς δὲ περὶ σφυρὸν ἀρϑροῦται, 

βλαύτης δ᾽ οὐδεὶς ἔτ᾽ ἔρως λευκῆς. 

ὅ ῥάβδον δ᾽ ὄψει τὴν κοτταβικὴν 0 
ἐν τοῖς ἀχύροισι κυλινδομένην. 

μάνης δ᾽ οὐδὲν λατάγων ἀΐει" , 

τὴν δὲ τάλαιναν πλάστιγγ᾽ (ἂνΣ ἴδοις 

1 εὐχειρία Α΄: ΟΥ̓. 5080]. Ατἰδῦ, ροβύδθ γϑύρῶ βαπὲέ 4 ἐπέ. 
μκειτὸ δὲ ἐπ᾽ αὐτῇ 5080]. Ατ, ἔοτί, ἐπινεῖ δὲ ἐπ᾽ αὐτῷ 6 ποττά 
βια ΑἘΣ, ἴῃ Α πβϑβοῖο εἰ ΘΧ ὁ 81 ὁ 6Χ εἰ οουγβούυτῃη 10. Οτδίϊῃ 
γϑυρθῶ πο δ ῃΡῸ, Π181] αποα προϑέντα συμποτικοῖσι νόμους 601 
1θοῖ; ρυϑϑύθγθα γϑύρα τὸ δ᾽ (τόδ᾽) ἄϑλον δὰ Οτεαύπὶ νϑυύβαβ ΡΟΣ 
ΠΘΥΘ γϑοῦθ, ΟἿΙΪΠΟΙ, ΘΟ]. Π)8166 (γοὶαὐ τῷ δὲ βαλόντι πλεῖοτι 
ψέμω τύχης τόδ᾽ ἀϑλον) 14 ἔγνωκ᾽ ἐγῷδα Μοῖπ, 46 πὶ 
ΤὨ]η185. ν᾿ 8680]. ΑΥ. Ῥδο. 1244 χαλκειον Α: οοτν, Μὰ 
18 κνημιδὲς οὐ ἀρϑροῦνται Α: οοΥΥ. ῬΟΙΒ 19 ἑτέρως Ἀ: 601) 
Ιδο 22 οὐδὲ Α, οὗ ΧΙ 4878 ἀίει ἴθ: αει Δ, αἰεί Ῥ. 48 
28 ἂν αἀᾷ. ρ. 481 
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παρὰ τὸν στροφέα τῆς κηπαίας 

10 ἐν τοῖσι κορήμασιν οὖσαν. 
᾿4χαιὸς δ᾽ ἐν Μίνῳ περὶ τῶν Σατύρων λέγων φησίν 

(τ. 26 Ν)" 

ῥιπτοῦντες, ἐκβάλλοντες, ἀγνύντες, τί μου 

λέγοντες" “ὦ κάλλιστον Ἡρακλεῖ λάταξ." Ὁ 
τοῦτο δὲ λέγοντες παρ᾽ ὅσον τῶν ἐρωμένων ἐμέμνηντο, 
ἀφιέντες ἐπ’ αὐτοῖς τοὺς λεγομένους κοσσάβους. διὸ 
καὶ Σοφοκλῆς ἐν ᾿Ινάχῳ ᾿ἀφροδισίαν εἴρηκε τὴν λά- 
ταγὰ (ἔτ. 286 Ν)" 

ξανϑὴ δ᾽ ᾿Ζφροδισία λάταξ 
πᾶσιν ἐπεκτύπει δόμοις. 

καὶ Εὐριπίδης ἐν Πλεισϑένει ((-. 681)" 

πολὺς δὲ κοσσάβων ἀραγμὸς Κύπριδος 
προσῳδὸν ἀχεῖ μέλος ἐν δόμοισιν. 

καὶ Καλλίμαχος δέ φησι ({ν. 102)" 
πολλοὶ καὶ φιλέοντες ᾿Ζκόντιον ἧκαν ἔραξε 

οἰνοπόται Σικελὰς ἐκ κυλίκων λάταγας. ο 
1. ἦν δέ τι καὶ ἄλλο κοτταβίων εἶδος προτιϑέμενον 
ἔν ταῖς παννυχίσιν, οὗ μνημονεύει Κάλλιππος ἐν 

Παννυχίδι διὰ τούτων (11 818 Κ)᾽ 

ὃ διαγρυπνήσας [τὸν πυραμοῦντα] λήψεται 

τὰ χοττάβια καὶ τῶν παρου- 
σῶν ἣν ϑέλει φιλήσει. 

ἐγίνετο δὲ καὶ πεμμάτιά τινα ἐν ταῖς παννυχίσιν, ἐν 
αἷς πλεῖστον ὅσον χρόνον διηγρύπνουν χορεύοντες" 

ὕ. ὁ φστδυϊου οουταρῦϊ; οογύατα υἱάούυν ὦ βάλλ᾽. . Ἡρα- 
πλεῖ, λάταξ. 11 αλάταξ Α: οοΥ. Μυβ 12 παισὶν ἐπεκύπτει. 
Α: ὁουτ. Ἠδαΐῃ (πᾶσιν) οὐ Ναιοῖκ 11 ἔραζε 5080]. Ατϑῦ: 
ἔργαξε 20 κάλλιπος Α: καὶ Ἵππαρχος ῬοΥδΒ, οἵ. Ρ. 6910 
22 ὁ δ᾽ ἀγρυπνήσας Α: 6οΥΥ. ῬοΥβ σἰοϑβδια 46]. Μοίη, ααἱ 
αἰτηθῦχοβ ἀϊβοσίροιῦ 
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καὶ διωνομάζξετο τὰ πεμμάτια τότε χαρίσιοι ἀπὸ τῆς 

τῶν ἀναιρουμένων χαρᾶς. μνημονεύει Εὔβουλος ἐν 

᾿Ζγκυλίωνι λέγων οὑτωσί (1 10 Κ)" 

χαὶ γὰρ πάλαι πέττει τὰ νικητήρια. 

εἶθ᾽ ἑξῆς φησιν" 
ἐξεπήδησ᾽ ἀρτίως πέττουσα τὸν χαρίσιον. 

ὅτι δὲ καὶ φίλημα ἦν ἄϑλον ἑξῆς λέγει ὃ Εὔβουλοφ". 
εἶεν γυναΐἵκες" νῦν ὅπως τὴν νύχϑ'᾽ ὅλην 
ἐν τῇ δεχάτῃ τοῦ παιδίου χορεύσετε᾽ 
ϑήσω δὲ νικητήριον τρεῖς ταινίας ! 

καὶ μῆλα πέντε καὶ φιλήματ᾽ ἐννέα. 
ὅτι δὲ ἐσπούδαστο παρὰ τοῖς Σικελιώταις ὃ κότταβος 

δῆλον ἐκ τοῦ καὶ οἰκήματα ἐπιτήδεια τῇ παιδιᾷ κατα- 

σκευάξεσϑαι. ὡς ἱστορεῖ Ζικαίαρχος ἕν τῷ περὶ 

᾿“λκαίου ([Ἠ611946). οὐκ ἀπεικότως οὖν οὐδ᾽ ὁ Καλλί- 

μαχος Σικελὴν τὴν λάταγα προσηγόρευσεν. μνημονεύει 

τῶν λατάγων καὶ τῶν κοττάβων καὶ ὁ Χαλκοῦς καλούμε- 

νος Διονύσιος ἐν τοῖς ᾿Ελεγείοις διὰ τούτων (ἔτ. 8 Β)" 

κότταβον ἐνθάδε σοι τρίτον ἑστάναι οἱ δυσέρωτες 

ἡμεῖς προστίϑεμεν γυμνασίῳ Βρομίου 

κώρυκον. οἱ δὲ παρόντες ἐνείρετε χεῖρας ἅπαντες 
ἐς σφαίρας κυλίκων" καὶ πρὶν ἐκεῖνον ἐδεῖν, 

ὅ ὄμματι βηματίσαισϑε τὸν αἰϑέρα τὸν κατὰ κλίνην, 

ἘΠ. ὔ 

εἰς ὅσον αἱ λάταγες χωρίον ἐκτέταται. 
8. ἐπὶ τούτοις ὁ Οὐλπιανὸς ἤτει πιεῖν μεγάλῃ κύλικι, 
ἐπιλέγων ἐκ τῶν αὐτῶν ἐλεγείων καὶ τόδε ((ε. 4)" 

1. -Τουὺ. καὶ ἐδέως ὠνομάξετο γαρισιαν  χαρέσια ΕἸ: ΘΟΥ̓Τ. 
Βομν, οὗ, Βαϊᾷ. οὐ Ηθβ. 5. ν 4 πέττι Α: οοὐτ. ς- 12. ἐσπού- 
δασται σφόδρα 5680]. Ατἱϑῦ, τοοῦβ ἔουύββββθ 11 λαταγῶν 
ὁ χαλκὸς Α: ὁογ. Μπ8 21 ἐνείρεται Α: οοὐγ. ΝὰΒὀ 22 ἐσφαί 
ρας ἃ 28 βηματίσασϑε Νὰβ κλεινὴν ἃ 24 ἐχτατέα 
ΒΆΘΟΠΘΙΘΥ, υἱσ τϑοΐθ 
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“ὕμνους οἰνοχοεῖν ἐπιδέξια σοί τὲ καὶ ἡμῖν 609 

τόνδε τὸν ἀρχαῖον τηλεδαπόν τε φίλον 

εἰρεσίῃ γλώσσης ἀποπέμψομεν εἰς μέγαν αἶνον 

τοῦδ᾽ ἐπὶ συμποσίου" δεξιότης δὲ λόγου 

5 Φαίακος Μουσῶν ἐρέτας ἐπὶ σέλματα πέμπει. 
κατὰ γὰρ τὸν νεώτερον Κρατῖνον, ὃς ἐν Ὀμφάλῃ 
φησίν (11 290 Κ)᾽ 

πίνειν μένοντα τὸν καλῶς εὐδαίμονα 

κρεῖττον" μάχαι δ᾽ ἄλλοισι καὶ πόνος μέλοι. Ὁ 
τρὸς ὃν ὁ Κύνουλκος ἀεὶ τῷ Σύρῳ ἀντικορυσσόμενος 

ταὺ οὐδέποτε τῆς φιλονεικίας παυόμενος ἧς εἶχε πρὸς 
οὐτόν, ἐπεὶ ϑόρυβος κατεῖχεν τὸ συμπόσιον, ἔφη" ὑτίς 

ὗτος ὁ τῶν συρβηνέων χορός; καὶ αὐτὸς δὲ τούτων τῶν 
πῶν μεμνημένος τινῶν ἐρῶ, ἵνα μὴ ὃ Οὐλπιανὸς βρεν- 

γύηται ὡς ἐκ τῶν ἀποϑέτων τοῖς Ὁμηρίδαις (ΡΙαι. ῬΗδάν. 
628) μόνος ἀνασπάσας {λήψεται τὰ κοττάβεια (ἔν. 3)" 

ἀγγελίας ἀγαϑῆς δεῦρ᾽ ἴτε πευσόμενοι 
καὶ κυλίκων ἔριδας διαλύσατε καὶ κατάϑεσϑε 6 

τὴν ξύνεσιν παρ᾽ ἐμοὶ καὶ τάδε μανϑάνετε, 
ἰς τὴν παροῦσαν ξήτησιν ἐπιτήδεια ὄντα. ὁρῶ γὰρ καὶ 
οὺς παῖδας ἤδη φέροντας ἡμῖν στεφάνους καὶ μύρα. 
νὰ τί δὲ λέγονται. τῶν ἐστεφανωμένων ἐὰν λύωνται 

ἱ στέφανοι, ὅτι ἐρῶσιν; τοῦτο γὰρ ἐν παισὶ τὰ Καλ- 

ὑμάχου ἀναγινώσκων ἐπιγράμματα, ὧν ἐστι καὶ τοῦτο, 
πεζήτουν μαϑεῖν, εἰπόντος τοῦ Κυρηναίου (6ρ. 48 7)" 

τὰ δὲ ῥόδα φυλλοβολεῦντα 4 
τὠνδρὸς ἀπὸ στεφάνων πάντ᾽ ἐγένοντο χαμαί. 
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σὸν οὖν ἐστιν, ὦ μουσικώτατε, τὴν χιλιέτη μου ταύτην᾽ 

ζήτησιν ἀπολύσασϑαι. Ζ)ημόκριτε, καὶ διὰ τί οἵ ἐρῶν-" 

τες στεφανοῦσι τὰς τῶν ἐρωμένων ϑύρας. 9. καὶ ὃ 
ΖΦημόκριτος “ἀλλ᾽ ἵνα κἀγώ, φησίν, μνημονεύσω τῶν᾽ 
τοῦ Χαλκοῦ ποιητοῦ χαὶ ῥήτορος ΖΦιονυσίου --- Χαλ-᾿ 

κοῦς δὲ προσηγορεύϑη διὰ τὸ συμβουλεῦσαι ᾿4ϑηναίοις, 

χαλκῷ νομίσματι χρήσασϑαι, καὶ τὸν λόγον τοῦτον 
6 ἀνέγραψε Καλλέμαχος ἐν τῇ τῶν ἘΠΤΟΟΗΟΕΝ να- 

γραφῇ (ἔν.1003 94) --- λέξω τι καὶ αὐτὸς ἐκ τῶν ᾿Ἐλεγείων. 

(ἢ. 1 Β). σὺ δέ, ὦ Θεόδωρε (τοῦτο γάρ σου τὸ χύριο ) 

ὄνομα). 
δέχου τήνδε προπινομένην 

τὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ ποίησιν. ἐγὼ δ᾽ ἐπιδέξια πέμπω 

σοὶ πρώτῳ Χαρίτων ἐγκεράσας χάριτας. 
καὶ σὺ λαβὼν τόδε δῶρον ἀοιδὰς ἀντιπρόπιϑι, 

δ συμπόσιον κοσμῶν καὶ τὸ σὸν εὖ ϑέμενος. 
Ε φὴς οὖν “διὰ τί, τῶν ἐστεφανωμένων ἐὰν λύηται ὁ 

στέφανος, ἐρᾶν λέγονται. ἱπότερον ὅτι ὃ ἔρως τοῦ τῶ 
ἐρώντων ἤϑους περιαιρεῖται τὸν κόσμον, διὰ τοῦτ 

τὴν τοῦ ἐπιφανοῦς κόσμου περιαίρεσιν φρυκτόν τινα. 

φησὶ Κλέαρχος ἐν πρώτῳ ᾿Ερωτικῶν (ΗΘ Π 815 

“καὶ σημεῖον νομίξουσιν τοῦ καὶ τὸν τοῦ ἤϑους κόσμο 

περιῃρῆσϑαι τοὺς τοιούτους. ἢ καϑάπερ ἐπὶ τῆς μὰ 

οτοτικῆς ἄλλα πολλά, καὶ τοῦτο σημειοῦνταί τινες; ὃ γὰ 

0 ὁ 

ἐκ τοῦ στεφάνου κόσμος οὐδὲν ἔχων μόνιμον σημεῖο 

ἐστι πάϑους ἀβεβαίου μὲν κεκαλλωπισμένου δέ. τοῖο 

τος δ᾽ ἐστὶν ὃ ἔρως᾽ οὐδένες γὰρ μᾶλλον τῶν ἐν τ 

8.9 ἀπογραφῆ Α: οοὐγ. Μὰ8 14 1. ὁ. ἐϊδὲ ηυΐδοθγι8 αηυϊοῦεϊ 
φοσιιηι (χάριτας), αυοᾶ ααοπίδπι ἰρϑῦτη οδγιηθπ Θϑὺ, τϑῦ 
τα αγαϊα Ῥοσα]Ότα γοοδύαν 19. 20 διὰ τοῦτο τὴν ὅϑ08 
διὰ τὸ πρὸς τὴν Δ, ἔοτῇ. διὰ τοῦτο καὶ τὴν 
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ἐρᾶν ὄντων καλλωπίζονται. εἰ μὴ ἄρα ἣ φύσις οἵονεί 

τι δαιμόνιον δικαίως βραβεύουσα τῶν πραγμάτων ἕχα- 

στον οἴεται δεῖν τοὺς ἐρῶντας μὴ στεφανοῦσϑαι πρὶν 

χρατήσωσιν τοῦ ἔρωτος᾽ τοῦτο δ᾽ ἔστιν ὅταν κατεργα- 
, " ϑκ- Ὁ 2 » - 3 ΄ 

σάμενοι. τὸν ἑρώμενον ἀἁπαλλαγῶσιν τῆς ἐπιϑυμίας. 

τὴν ἀφαίρεσιν οὖν τοῦ στεφάνου σημεῖον τοῦ ἔτι ἐν 
- ΄, 53 ΄ ΑΓ ἀπ ΘΥΟΥΣ, ὭχΌΣΝ 

τῷ διαγωνίζεσθαι εἶναι ποιούμεϑα. ἢ ὁ Ἔρως αὐτὸς 

οὐκ ἐῶν καϑ' αὑτοῦ στεφανοῦσθαι καὶ ἀνακηρύττεσϑαι 

τῶν μὲν τὸν στέφανον περιαιρεῖ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐνδί- 

᾿ δωσιν αἴσϑησιν μηνύων ὅτι ἡττῶνται ὑπὸ αὐτοῦ" δι᾽ 
ει 2»ϑ ϑ» »ν δ Ἁ ι ΄ , μ᾿} [κέ , 

Ὁ ἐρᾶν οἱ λοιποὶ τοὺς τοιούτους φασίν. ἢ ὅτι λύεται 
ν » χ Ν ͵ -» 

μὲν πᾶν τὸ δεδεμένον, ὁ δὲ ἔρως στεφανουμένων τινῶν 

δεσμός ἐστιν (οὐϑένες γὰρ ἄλλοι τῶν δεδεμένων περὶ 
τὸ στεφανοῦσϑαι σπουδάζουσιν πλὴν οἵ ἐρῶντες), τὴν 

ἱ τοῦ στεφάνου δὴ λύσιν σημεῖον τοῦ περὶ τὸν ἔρωτα 

δεσμοῦ νομίζοντες ἐρᾶν φασιν τοὺς τοιούτους; ἢ διὰ 

τὸ πολλάκις τοὺς ἐρῶντας διὰ τὴν πτοίησιν, ὡς ἔοικεν, 

στεφανουμένους περιαιρεῖν αὑτῶν τὸν στέφανον ἀντι- 
᾿στρέφομεν τῇ ὑπονοίᾳ τὸ πάϑος, ὡς οὐκ ἄν ποτὲ τοῦ 

Σστερόνου περιρέοντος, εἰ μὴ ἤρων; ἢ ὅτι ἀναλύσεις 

περὶ μόνους μάλιστα τοὺς ἐρῶντας καὶ καταδεδεμένους 

γίνονται, τὴν δὲ τοῦ στεφάνου ἀνάλυσιν καταδεδεμένων 

τινῶν εἶναι νομίζοντες ἐρᾶν φασι τοὺς τοιούτους᾽ 
ἰχαταδέδενται γὰρ οἵ ἐρῶντες. εἰ μὴ ἄρα διὰ τὸ κατ- 

᾽ -Ἕ«΄᾿ ᾿ - , ., -» ἑστερῦαι τῷ ἔρωτι τοὺς ἐρῶντας οὐκ ἐπίμονος ἀὐτῶν 

ὁ στέφανος γίνεται" χαλεπὸν γὰρ ἐπὶ μεγάλῳ καὶ ϑείῳ ΕΘ 7 ὑφ χ γας ἐεγαλε ἵ 

9 περιαιρεῖ ΒΕ: περιαιρεῖσθαι αὶ 11 ἴοτύ. λύεται μὲν οὐδὲν 
πλὴν τὸ δεδεμένον 16 δὴ λύσιν Μυβ5: δήλωσιν ΔῈ 117 γοϑῦ 
ξουκὲν γουῦδ, στεφάνου δήλωσιν --- ἔοικεν Ἰύθιαίϊα ἃ 18 περι- 
οεῖν Α περιρρεῖν Β): οοτΥ. Μὺ8Β 20 ἢ ὅτι -- - 24 οἵ ἐρῶντες ἃ, 
ΟἸθάτομο δ]ΐθπα ραΐεαῦ ΒΟμαΘ 

ΤΗΣ ΑΕσΒ 1, 51 
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γ δ ΧΑ Χ “ »"͵ - στεφάνῳ μικρὸν καὶ τὸν τυχόντα μεῖναι. στεφανοῦσιν 
δὲ τὰς τῶν ἐρωμένων ϑύρας ἤτοι τιμῆς χάριν καϑα- 

περεί τινος ϑεοῦ τὰ πρόϑυρα [στεφανοῦσιν αὐτῶν], ἢ 

οὐ τοῖς ἐρωμένοις ἀλλὰ τῷ Ἔρωτι ποιούμενοι τὴν τῶν 
, 3 Τὰ - Ν 2) Χ , στεφάνων ἀνάϑεσιν τοῦ μὲν Ἔρωτος τὸν ἐρώμενον 

ἄγαλμα, τούτου δὲ ναὸν ὄντα τὴν οἴχησιν στεφανοῦσι, 
[τὰ τῶν ἐρωμένων πρόϑυρα] διὰ ταῦτα δὲ καὶ ϑύουσιν. 

ἔνιοι ἐπὶ ταῖς τῶν ἐρωμένων ϑύραις. ἢ μᾶλλον ὑφ 

ὧν οἴονταί τε καὶ πρὸς ἀλήϑειαν τὸν τῆς ψυχῆς κόσμον 

ἐσκύλευνται. [καὶ] τούτοις καὶ τὸν τοῦ σώματος κόσμο 

νον αἰπόλον ἐποίησε λέγοντα (ΠΙ 6834 Β᾿᾽ 

τόδ᾽ ἀνατίϑημί σοι ῥόδον, 
καλὸν ἄνθϑημα καὶ πέδιλα καὶ κυνέαν 
καὶ τὰν ϑηροφόνον λογχίδ᾽, ἐπεί μοι νόος ἄλλι 

κέχυται 

ἐπὶ τὰν Χάρισι φίλαν παῖδα καὶ καλάν.; 
10. ἀλλὰ μὴν καὶ ὃ ἱερώτατος Πλάτων ἐν ἑβδόμι 
Νόμων πρόβλημά τι προβάλλει στεφανωτικόν., ὅπε 

ἄξιόν ἐστιν ἐπιλύσασϑαι. οὕτως λέγοντος τοῦ φιλοσόφοι 

(.8190)" ἱμήλων τέ τινων διανομαὶ καὶ στεφάνων πλεί 

1 μεῖναι Μοῖπ: ϑεῖναι ΑἸ 8 ἰπο]υβα ἅε]. Μείῃ, τ 
πρόϑυρα στεφ. αὐτῶν 46]. ὙΥΊ]ΔΤα 60 στεφανοῦσι Μαβ: στὶ 
φάνου ἃ 1 τπο]αβῶ 46]. ὙΠ] δτα 10 καὶ τοῦτον καὶ τ 
Α: σΟΥΥ. Μαβ, αὐϑηηνῖβ πο οογΐα, οομπϊθοΐαγδ 11 καὶ 46]. 
12 παρόντος δα. ϑομνν (ἄποθ 1) 4160) 117 ἄνθημα Οὰ 
νόημα 18 καὶ τὴν ἃ 20 παῖδ᾽ ᾿Δκακαλλίδα .. Ὑ 118 
Φ186α Πᾶθο πῸῃ ἴδ ΟἸΘΆΓΟΒΙ 22 προβάλλω Ἀ: ΟΘΟἹΤ. 
ΠΪΒῚ προβάλλων -- λέγει 5ἴγα. ἔα 94. χαὶ στεφάνων 
Ρ]αῦ: στεφάνων 
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Δ’ ᾿ " 4 Ἐ: 7 -» 9 » -"Ἢ σιν ἅμα καὶ ἐλάττοσιν ἁρμοττόντων τῶν ἀριϑμῶν τῶν 
αὐτῶν. ὃ μὲν Πλάτων οὕτως εἶπεν. ἐστὶν δ᾽ ὃ λέγει 
τοιοῦτον᾽ ἕνα βούλεσθαι ἀριϑμὸν εὑρεῖν, ᾧ ἕως τοῦ 

υῆἦλα ἢ στεφάνους. φημὶ οὖν τὸν τῶν ἑξήκοντα ἀριϑ- 
μὸν εἰς ξξ συμπότας δύνασϑαι τὴν ἰσότητα πληροῦν. 

οἶδα γὰρ ὅτι κατ᾽ ἀρχὰς ἐλέγομεν (1 ν». 46) μὴ συνδει- 
πνεῖν τῶν πέντε γε πλείους" ὅτι δ᾽ ἡμεῖς ψαμμακόσιοι 

ἐσμὲν δῆλον. ὃ οὖν τῶν» ἑξήκοντα ἀριϑμὸς εἰς ἕξ 
υμπληρωϑέντος τοῦ συμποσίου ἀρκέσει οὕτως. εἰσῆλ- 
ϑὲν εἰς τὸ συμπόσιον ὁ πρῶτος καὶ ἔλαβεν στεφά- 

νους ἕξήκοντα᾽ ἐπεισελϑόντι τῷ δευτέρῳ δίδωσιν τοὺς 
ἡμίσεις καὶ ἑκατέρῳ γίνονται τριάκοντα" καὶ τρίτῳ 
᾿πεισελϑόντι συνδιαιρούμενοι τοὺς πάντας ἐξ εἴκοσιν 

ἔἤουσι, τετάρτῳ πάλιν ὁμοίως κοινωνήσαντες ἐκ δεκα- 

τέντε [γίνονται]. πέμπτῳ δὲ ἐκ δώδεκα καὶ τῷ ἕκτῳ ἐκ 
)έκα. καὶ οὕτως ἰσότης ἀναπληροῦται τῶν στεφάνων. 

οἵῳ μ᾽ ὁ δαίμων, ἔφη. φιλοσόφῳ συνῴκισεν" 
- χατὰ τὸ Θεογνήτου τοῦ κωμῳδιοποιοῦ Φάσμα 

ΠῚ 864 ΚῚ --- 

ἐπαρίστερ᾽ ἔμαϑες, ὦ πόνηρε, γράμματα" 
ἀνέστροφέν σου τὸν βίον τὰ βιβλία" 
πεφιλοσόφηκας γῇ τε κοὐρανῷ λαλῶν, 

οἷς οὐϑέν ἐστιν ἐπιμελὲς τῶν σῶν λόγων. 

8 ᾧ Β: ὃ. Α 756 οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ ἐξῆν συνδειπνεῖν Ἐ, 
υνδειπνεῖν (δεῖν) Μεοῖη 9 τῶν δΔ4ἀ. Κα 10 συμπληρωϑέντος 
: τοὺς συμπληρωϑέντας Α ἀρκέσει ΒομᾶΘ: ἄρξεται ἃ Εὶ 
ὅ ξμάστω Α: οοτΥ. ἢ 14 ἐξ εἴκοσιν (45: ξ΄ Α ἀνὰ εἴκοσι 
ὅ χοινωνήσασιν ΕΠ 10 γίνονται 46]. Κ, ἀοροραῦ ἔχουσιν 
0 συνώχῆσεν  (ποίαΐο τη6π80) 24 ἀνατέτροφεν ΗΕ Πρ, 
ΕἼΠ 1049 

- 

81:5 

"»""} 

τελευταίου εἰσελϑόντος ἐξ ἴσου πάντες ἕξουσιν ἤτοιθτι 

[φ 



τίς τῶν ἀξίων λόγου μέμνηται τοῦ μουσικοῦ τούτου 

χοροῦ; χαὶ ὃς ᾿οὐ πρότερον, ἔφη, ὦ οὗτος, διδάξω σε, 

πρὶν ἂν τὸν ἄξιον παρὰ σοῦ λάβω μισϑόν. οὐ γὰρ 

ἐγὼ τὰς ἐκ τῶν βιβλίων ἀκάνϑας ὥσπερ σὺ ἀναγινώ- 
ὄκων ἐχλέγω. ἀλλὰ τὰ χρησιμώτατα καὶ ἀκοῆς ἄξια. 

ἐπὶ τούτοις ὁ Οὐλπιανὸς δυσχεράνας ἀνεβόησεν τὼ 

ἐξ Ὕπνου ᾿4λέξιδος (1 888 Κ)᾽ 

“οὐδ᾽ ἐν Τριβαλλοῖς ταῦτά γ᾽ ἐστὶν ἔννομα" 
οὗ φασι τὸν ϑύοντα τοῖς κεκλημένοις 

δείξαντα δεῖν τὸ δεῖπνον εἰς τὴν αὔριον ' 
πωλεῖν ἀδείπνοις ἃ παρέϑηκ᾽ αὐτοῖς ἰδεῖν. 

τὰ αὐτὰ ἰαμβεῖα φέρεται καὶ παρὰ ᾿Δντιφάνει ἔϊ 

Ὕπνῳ (Ὁ. 104). χαὶ ὁ Κύνουλκος" "ἐπεὶ περὶ στεφά 

νῶν ξητήσεις ἤδη γεγόνασιν, εἰπὲ ἡμῖν τίς ἐστιν ἱ 

παρὰ τῷ χαρίεντι ᾿ἀνακρέοντι Ναυχρατίτης στέφανο 

ὦ Οὐλπιανέ. φησὶν γὰρ οὕτως ὁ μελιχρὸς ποιητή 

(Ὁ 88.Β}"} 

στεφάνους δ᾽ ἀνὴρ τρεῖς ἕκαστος εἶχεν, 
τοὺς μὲν ῥοδίνους. τὸν δὲ Ναυχρατίτην. 

καὶ διὰ τί παρὰ τῷ αὐτῷ ποιητῇ λύγῳ τινὲς στεῳ 

νοῦνται; φησὶν γὰρ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Μελῶν ("51 

Μεγίστης δ᾽ ὃ φιλόφρων δέκα δὴ μῆνες ἐπείτε 
στεφανοῦταί τὲ λύγῳ καὶ τρύγα πίνει μελιηδέα. 

1 συρβηναίων Α, οἵ, ν. 669 4 δ φυδοιθῖο ἀοοίτμο 
σνἱάθ Ρ. 6690 8 Ὕπνου ϑοίμ: ὑπονοίας α 11 δείξαντ 
ἰδεῖν ΔΑ: οοὐτ. Καὶ 18 ἐαμβια ἃ 14 μαθο οοπίγαοία 1 [0 
γεγόνασιν ἡμῖν, εἰπὲ 11 μελίχρος Α 19 στεφάνου ὁ ἐ 
Α: οοὐν. Μὰ58. 28 (ὃ) Μεγίστης Οαϊπίοτα 24 πίνουσιν δ΄ 
ΟΟΥΤ, Ῥ. 678 ἃ 
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περὶ τούτων ζητήσεως ἀξίων ὄντων χαὶ μὴ ὀνόματα 
ϑήρα, φιλότης. 12. σιωπῶντος δ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀναζητεῖν 
προσποιουμένου ὁ Ζημόκριτος ἔφη" “4ρίσταρχος ὃ 

γραμματικώτατος. ἕταϊῖρε, ἐξηγούμενος τὸ χωρίον ἔφηθτ2 
ὅτι καὶ λύγοις ἐστεφανοῦντο οἵ ἀρχαῖοι. Τεναρος δὲ 
Ἰγροίχκων εἶναι λέγει στεράνωμα τὴν λύγον. καὶ οἵ 

ἴλλοι δὲ ἐξηγηταὶ ἀπροσδιόνυσά τινα εἰρήκασιν περὺ 

τοῦ προχειμένου. ἐγὼ δ᾽ ἐντυχὼν τῷ Μηνοδότου 
τοῦ Σαμίου συγγράμματι. ὅπερ ἐπιγράφεται Τῶν κατὰ 

γὴν Σάμον ἐνδόξων ἀναγραφή, εὗρον τὸ ζητούμενον 

ΒῊΡΔ ΠΙ103). ᾿“δμήτην γάρ φησιν τὴν Εὐρυσϑέως ἐξ 
Ἅργους φυγοῦσαν ἐλϑεῖν εἰς Σάμον. ϑεασαμένην δὲ 

τὴν τῆς Ἥρας ἐπιφάνειαν καὶ τῆς οἴκοϑεν σωτηρίας 
“«αἀριστήριον βουλομένην ἀποδοῦναι ἐπιμεληϑῆναι τοῦ Ὁ 

ροῦ τοῦ χαὶ νῦν ὑπάρχοντος, πρότερον δὲ ὑπὸ 4:ελέ- 
ὧν χαὶ Νυμφῶν καϑιδρυμένου᾽" τοὺς δ᾽ ᾿Ζργείους 
τυϑομένους χαὶ χαλεπαίνοντας πεῖσαι χρημάτων ὑπο- 

χέσει Τυρρηνοὺς λῃστρικῷ [τε] βίῳ χρωμένους ἁρπά- 

Τὰν τὸ βρέτας, ζεπεισμένους τοὺς “4ργείους ὡς. εἰ τοῦτο 

γένοιτο, πάντως τι κακὸν πρὸς τῶν τὴν Σάμον κατοι- 
᾿ούντων ἡ ̓ἀδμήτη πείσεται. τοὺς δὲ Τυρρηνοὺς ἐλϑόν- 
ἂς εἰς τὸν “Πραίτην ὅρμον καὶ ἀποβάντας εὐϑέως 
χεῦϑαι τῆς πράξεως. ἀϑύρου δὲ Ὄντος τότε τοῦ νεὼ ς 

᾿Ιχέως ἀνελέσθαι τὸ βρέτας καὶ διακομίσαντας ἐπὶ 
γάλασσαν εἰς τὸ σκάφος ἐμβαλέσθαι" λυσαμένους δ᾽ 

τοὺς τὰ πρυμνήσια καὶ τὰς ἀγκύρας ἀνελομένους 

1 ὀνομάτων Ἀ: 6οοΥΥ. ὅν ὄὅ τέναρος ΠπΟΙΏΘη οογγαρύπιη, 
οτῦ, Νίχανδρος γ6] Μένανδρος, 15 ααἱ Βιόχρηστα 5βογῖρδιὺ Ἰηΐου 
"ἀοΐοτο5 Ρ]]πΐδηοβ Π1τὶ ΧΧΙ 1 δὲ Κ: γε α 10 νυμφὼν 
ιν, οἵ, Ηθ5. 5, ἄστυ Νυμφέων, Πιλυῶν οοπὶ. ΜοῖΠ 18 τε 4ε]. 
Οπττ, πῖϑὶ ααἱᾶ ἱπξογοῖα!ν, δ τῷ βίῳ 22 ἀποβάντας Κ: 
Ἰαβάντας Α 26 ἀγκύλας Α: ΟΟΥΥ. 5 
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εἰρεσίᾳ τὲ πάσῃ χρωμένους ἀπαίρειν οὐ δύνασϑαι. 
ἡγησαμένους οὖν ϑεῖόν τι τοῦτ᾽ εἶναι πάλιν ἐξενεγκα-. 

μένους τῆς νεὼς τὸ βρέτας ἀποϑέσϑαι παρὰ τὸν αἰγια- 

λόν" καὶ ψαιστὰ αὐτῷ ποιήσαντας περιδεεῖς ἀπαλλάττε- 

σϑαι. τῆς δὲ ᾿ἀδμήτης ἕωϑεν δηλωσάσης ὅτι τὸ βρέτας 

ἠφανίσϑη καὶ ξητήσεως γενομένης εὑρεῖν μὲν αὐτὸ 

ἃ τοὺς ξητοῦντας ἐπὶ τῆς ἠόνος, ὡς δὲ δὴ βαρβάρους 

Κᾶρας ὑπονοήσαντας αὐτόματον ἀποδεδραχέναν πρόφ 

τι λύγου ϑωράκιον ἀπερείσασϑαι καὶ τοὺς εὐμηκεστά- 

τους τῶν κλάδων ἑκατέρωϑεν ἐπισπασαμένους περιξιλῆ- 

σαι πάντοϑεν. τὴν δὲ ᾿Δδμήτην λύσασαν αὐτὸ ἁγνίσαι! 

καὶ στῆσαι πάλιν ἐπὶ τοῦ βάϑρου, καϑάπερ πρότερο ! 

ἵδρυτο. διόπερ ἐξ ἐκείνου καϑ' ἕκαστον ἔτος ἀποκομί. ] 

ξεσϑαι τὸ βρέτας εἰς τὴν ἠόνα καὶ ἀφαγνίξεσϑαι ψαι } 

στά τε αὐτῷ παρατίϑεσϑαι" καὶ καλεῖσθαι Τόναια τὴνῦ 
6 ἑορτήν, ὅτι συντόνως συνέβη περιειληϑῆναι τὸ βρέτας 
ὑπὸ τῶν τὴν πρώτην αὐτοῦ ξήτησιν ποιησαμένων 

18. ἱστορεῖται δ᾽ ὑπ’ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν χρόνον τῶ! 
Καρῶν δεισιδαιμονίᾳ περισχεϑέντων ἐπὶ τὸ μαντεῖο 
τοῦ ϑεοῦ παραγενομένων εἰς Ὕβλαν καὶ πυνϑανομένωϊι 
περὶ τῶν ἀπηντημένων, ϑεσπίδαι τὸν ᾿ἡπόλλωνα ποινὴ! 
αὐτοὺς ἀποδοῦναι τῇ ϑεῶ δι᾽ ἑαυτῶν ἑκούσιον χα 
χωρὶς δυσχεροῦς συμφορᾶς. ἣν ἐν τοῖς ἔμπροσϑε 

χρόνοις ἀφώρισεν ὁ Ζεὺς τῷ Προμηϑεῖ χάριν τῆ 

κλοπῆς τοῦ πυρός. λύσας αὐτὸν ἐκ τῶν χαλεπωτάτω 3 
δεσμῶν" καὶ τίσιν ἑκούσιον ἐν ἀλυπίᾳ κειμένην δοῦνο 

4 ποιήσαντας οοτγαρίαμι, παρανήσαντας νἱχ τεοῖα Ὑ1|8] 
Ἴ ὡς δ᾽ ἂν βαρβάρους Δ (Κᾶρες ἅτε βάρβαροι Ἐ): οοττ. Καὶ, ἴα! 
Κᾶρας ἴονῦ. ρ᾽ οβδθιηδ 16 Τόναια Καὶ (Τόνεια Μοὶη): τόνεα ἡ 
10 ἐν τόνοις ΠΟΤ, τόνοις Μοῖπ, πϑαΐγατη τϑοὺθ 90 εἰ 
Ὑλλούαλαν (8. -αλα) Κὶ, οὗ. Βύθρ. Β. 5.0 260 ἐν ἀλυπίᾳ πὲ 
μένην τροίθ, 1. 6. ψίύαο ηϊῖϊ ηιαϊὶ εἰϊὶ αογγοὶ, οἷ. γ. 22. 28 
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ϑελήσαντος, ταύτην ἐχείνῳ ἐπιτάξαι τὸν καϑηγούμενον 

τῶν ϑεῶν. ὅϑεν αὐτίκα τὸν δεδηλωμένον στέφανον 
τῷ Προμηϑεῖ περιγενέσθαι καὶ μετ’ οὐ πολὺ τοῖς 

εὐεργετηϑεῖσιν ἀνθρώποις ὑπ᾽ αὐτοῦ χατὰ τὴν τοῦ 

πυρὸς δωρεάν. διόπερ καὶ τοῖς Καρσὶ κατὰ τὸ παρα- 

πλήσιον ὃ ϑεὸς παρεκελεύσατο στεφανώματι χρωμένοις 

τῇ λύγῳ καταδεῖν τὴν ἑαυτῶν κεφαλὴν τοῖς κλάδοις 

οἷς αὐτοὶ κατέλαβον τὴν ϑεόν. καταλῦσαι δὲ καὶ τἄλλαθ13 
γένη τῶν στεφάνων ἐπέταξε χωρὶς τῆς δάφνης" τὴν 

δ᾽ αὐτὸς ἔφη τοῖς τὴν ϑεὸν ϑεραπεύουσι μόνοις ἀπο- 
νέμειν δῶρον. τοῖς τε χρησϑεῖσιν ἐκ τῆς μαντείας 

᾿χαταχολουϑήσαντας αὐτοὺς ἀβλαβεῖς ἔσεσϑαι [καὶ] δίκην 

ἐν εὐωχίαις ἀποδιδόντας τῇ ϑεῷ τὴν προσήκουσαν. 

ὅϑεν τοὺς Κᾶρας ὑπακοῦσαι βουλομένους τοῖς ἔκ τοῦ 

Τχφηστηρίου καταλῦσαι τὰς ἔμπροσϑεν εἰϑισμένας στε- 
᾿φανώσεις αὐτούς τε χατὰ πλῆϑος χρῆσϑαι μὲν τῇ 
᾿λύγῳ, τοῖς δὲ ϑεραπεύουσιν τὴν ϑεὸν ἐπιτρέψαι φο- Ὁ 

θεῖν τὸν καὶ νῦν ἔτι διαμένοντα τῆς δάφνης στέφανον. 
14. μνημονεύειν δ᾽ ἔοικεν ἐπὶ ποσόν τι τῆς κατὰ τὴν 
λύγον στεφανώσεως καὶ Νικαίνετος ὃ ἐποποιὸς ἕν 

τοῖς ᾿Επιγράμμασιν, ποιητὴς ὑπάρχων ἐπιχώριος καὶ 

τὴν ἐπιχώριον ἱστορίαν ἠγαπηκὼς ἐν πλείοσιν. λέγει 
δ᾽ οὕτως" 

οὐκ ἐθέλω, Φιλόϑηρε, κατὰ πτόλιν, ἀλλὰ παρ᾽ Ἥρῃ 

δαίνυσϑαι ζεφύρου πνεύμασι τερπόμενος. 
ἀρκεῖ μοι λιτὴ μὲν ὑπὸ πλευροῖσι χαμευνάς, 

ἐγγύϑι πὰρ προμάλου δέμνιον ἐνδαπίης. ο 

1 ἐκείνῳ Κι: ἔχειν αὶ 2 αὐτίχα Κ: οὔτ᾽ ἐκείνου αὶ 6 ὁ ϑεὸς 
(αὐοὰ 1π Βα οοὐϊοῖθ ρᾶγίθ 58301100 ΘΟ ρΘΠ 10 ΒΟΥ] 5016): 

ἔϑος αὶ 9.10 ταύτην δ᾽ ΒΞ Ἡ 12 καὶ 48]. ὙΥ18τὰ 19.320 τὴν 
λύγον (48: τὸν ζύγον ἃ 26 λιτὴ Ὀΐ: αἰτὴή ἃ χαμμευνα Α: 
οουτ, ΠῚ 27 ἐγγύοι Α: οοττ. Ὁ], ἐγγὺς ΜὰΞ͵ πὰρ Κ: γὰρ ἃ 
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ὅ χαὶ λύγος. ἀρχαῖον Καρῶν στέφος. ἀλλὰ φερέσϑω 

οἶνος χαὶ Μουσῶν ἡ χαρίεσσα λύρη., 

θυμῆρες πίνοντες ὅπως Ζιὸς εὐκλέα νύμφην 

μέλπωμεν, νήσου δεσπότιν ἡμετέρης. 

ἐν τούτοις γὰρ ἀμφιβόλως εἰρηκὼς ὃ Νικαίνετος πότε-. 

ρον στρωμνῆς ἕνεχεν ἢ στεφανώσεως ἀρκεῖται τῇ λύγῳ, 

τῷ [δὲ] λέγειν αὐτὴν τῶν Καρῶν ἀρχαῖον στέφος πρό- 

δηλον καϑίστησι τὸ ξητούμενον. συνέβη δὲ τὴν τῆς 
λύγου στεφάνωσιν χαὶ μέχρι τῶν κατὰ Πολυχράτην 

χρόνων, ὡς ἄν τις εἰχάσειε, τῇ νήσῳ συνηϑεστέραν᾽ 

ὑπάρχειν. ὃ γοῦν ᾿ἀνακρέων φησίν (οἴ. ν. 6118)" 

ΜΜεγίστης ὃ φιλόφρων δέκα δὴ μῆνες ἐπειδὴ 

στεφανοῦταί τε λύγῳ καὶ τρύγα πίνει μελιηδέα." 
1ὅ. ταῦτα ἴσασιν οἵ ϑεοὶ ὧς πρῶτος αὐτὸς ἐν τῇ καλῇ 

᾿Δλεξανδρείᾳ εὗρον κτησάμενος τὸ τοῦ Μηνοδότου συγ- 
γραμμάτιον καὶ ἐπιδείξας πολλοῖς ἐξ αὐτοῦ τὸ παρὰ 

τῷ ᾿Ανακρέοντι ζητούμενον. λαβὼν δὲ παρ᾽ ἐμοῦ ὃ 
πᾶσιν κλοπὴν ὀνειδίζων Ἡφαιστίων ἐξιδιοποιήσατο 

τὴν λύσιν καὶ σύγγραμμα ἐξέδωκεν ἐπιγράψας Περὶ 

τοῦ παρ᾽ ᾿άνακρέοντι λυγίνου στεφάνου" ὅπερ νῦν ἐν 
τῇ Ῥώμῃ εὕρομεν παρὰ τῇ ἀντικοττυραι “ημητρίῳ. 

τοιοῦτος δέ τις καὶ [ὁ Ἡφαιστίων συγγραφεὺς καὶ] 

περὶ τὸν καλὸν ἡμῶν δραστον ἐγένετο. ἐχδόντος γὰρ 

τούτου πέντε μὲν βιβλία Περὶ τῶν παρὰ Θεοφράστῳ 

μῷ 

ἐν τοῖς περὶ ᾿Ηϑῶν καϑ'’ ἱστορίαν καὶ λέξιν ζητουμένων, 
ἕκτον δὲ περὶ τῶν ἐν τοῖς ᾿Ηϑικοῖς Νικομαχείοις ᾽4ρι- 

8 εὐκλεᾶ ἃ 1 δὲ 46]. Μὰ 10 ἔοντύ. (ἐνν τῇ νήσῳ 
19.20 περὶ τοῦ Μυθ8: παρὰ τοῦ ἃ 21 Ἰαΐθυβ σομῖθοὶ υἱοὶ 1 - 
γαγῖλ πουῖθῃ, οὗ, Ηοτν. 60. Π| 1,269, ἴον. παρὰ τῇ ἐν οὐΐκῳ Τυ- 
ραρίῳ “΄ήμητρι, απδτααυδηα ΟΘ 6.15 αυθπι 101 [αῖ558 ποπ ἐγ αἸ ππὶ 
οδῦ 22 ἱποϊυϑ88 46]. ὅ8Β 28 ἄδραντον Α: οοΥγ. ὅᾶ8 26 νι- 
χομαχίοις Α 
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"τοτέλους, ἐννοίας ἀμφιλαφεῖς παραϑεμένου περὶ τοῦ 
ταρὰ ᾿Δντιφῶντι τῷ τραγῳδιοποιῷ Πληξίππου καὶ 
γλεῖστα ὅσα χαὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ ᾿ἀντιφῶντος εἰπόντοο. 

φετερισάμενος καὶ ταῦτα ἐπέγραψέν τι βιβλίον Περὶ 

οὔ παρὰ ἐξενοφῶντι ἐν τοῖς ᾿ἀπομνημονεύμασιν (1, 6) 
Ἵντιφῶντος, οὐδὲν ἴδιον προσεξευρών. ὥσπερ κἀν τῷ 
Τερὶ τοῦ λυγίνου στεφάνου. μόνον γὰρ τοῦτ᾽ ἴδιον 

ἴρηκεν ὅτι Φύλαρχος ἐν τῇ ἑβδόμῃ τῶν ἹἹστοριῶν 
ΗΟ 1881) οἶδεν τὴν κατὰ (τὴν λύγον ἱστορίαν καὶ ὕτιοτά 

οὔτε τὰ Νιχκαινέτου οἶδεν οὔτε τὰ ᾿άἀνακρέοντος ὁ συγ- 

ραφεύς᾽ ἀπέδειξε δὲ καὶ διχφωνοῦντα αὐτὸν κατ᾽ ἔνια 

ὧν ἱστορηϑέντων παρὰ τῷ Μηνοδότῳ. δύναται δέ 
τ λέγειν περὶ τῆς λύγου ἁπλούστερον, ὅτι ὁ Μεγίστης 

ἢ λύγῳ ἐστεφανοῦτο, ὡς παρακειμένης ἐκ τοῦ δαψιλοῦς 
δν ὦ εὐωχεῖτο τόπῳ, συνδέσεως ἕνεκα τῶν κροτάφων. 

- .--“ 

αἡ γὰρ καὶ Δαχεδαιμόνιοι καλάμῳ στεφανοῦνται ἐν 

ἤ τῶν Προμαχείων ἑορτῇ, ὥς φησι Σωσίβιος ἐν τοῖς 
ερὺ τῶν ἐν “αχεδαίμονι Θυσιῶν (Ἢ 6 1626) γράφων 

ὕτως᾽ “ἐν ταύτῃ συμβαίνει τοὺς μὲν ἀπὸ τῆς χώρας 

χλάμοις στεφανοῦσθαι ἢ στλεγγίδι. τοὺς δ᾽ ἐκ τῆς 
ἰγωγῆς παῖδας ἀστερανώτους ἀκολουϑεῖν.᾽ 16. ΄Ζρι- 

τοτέλης δ᾽ ἐν δευτέρῳ ᾿Ερωτικῶν (ἔν. 80 Ἐ) καὶ ᾿4.οί- 

τῶν ὃ περιπατητιχός, Κεῖος δὲ τὸ γένος, ἐν β΄ ̓ Ερω- 

κῶν Ὁμοίων φασὶν ὅτι οἵ ἀρχαῖοι διὰ τοὺς περὶ τὸν 
ὅδ νὸν πόνους τῶν κεφαλαλγιῶν δεσμοὺς εὕρισκον τοὺς 

1 ἀμφιλαφῶς Α: οοτΥ. Κ 9 τὴν δα. ΥΠδὰ 11 ἀπέδειξέ 
Α: σον. Ί] δια 14 λυγωσστεφανουτο ἃ: 6οΥΓ. Κ΄ομν, 
τοῦ δαψιλοῦς αϊοΐατη νἱάρίυν οὐ ἐκ τοῦ προφανοῦς, ἔκ 

ὕ ἀκινδύνου, ε18.; τηῖπυθϑ ῬτΟΌΔΌΪΠοΥ ἐγγὺς ΘοπΙοίαβ. Ρ᾽Ὸ 
τοῦ 16 Ἰπᾶθ ἃ γϑιῦϊ5 ἐν ᾧ εὐωχεῖτο ἀϑαῖιθ δα Ῥ. 690 ἃ 
όβλημα χρωτός (γ. 7) οτηπΐα, οτηΐϊϑιῦὺ Μυβυταβ δαδιύα ποίϑ 
μα. ἀοδβυπῦ οἰΐδχη ἴῃ οοᾶΐοα Ῥα}]}1 Ποσδπ 24 ὁμοίως Δ: 
ατ, δ 8 
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τυχόντας, τῆς τῶν κροτάφων συνδέσεως Ὡῳελεῖν δο- 

κούσης᾽ οἱ δ᾽ ὕστερον ἅμα τῷ κροτάφῳ προσέβαλόν, 

τινα καὶ κόσμον οἰκεῖον τῇ παρὰ τὸν οἶνον διαγωγῇ, 
μηχανησάμενοι τὸν στέφανον. βέλτιον δὲ διὰ τὸ πάσας, 

τὰς αἰσϑήσεις ἐν τῇ κεφαλῇ εἶναι ταύτην στεφανοῦ- 
σϑαι ἢ διὰ τὸ συμφέρειν ἐσκεπάσϑαι καὶ συνδεδέσϑαι. 
τοὺς κροτάφους πρὸς τὸν οἶνον. ἐστεφανοῦντο δὲ καὶ 
τὸ μέτωπον, ὡς ὃ καλὸς ᾽'άἀνακρέων ἔφη (τ. ὅ4 ΒΞ 

ἐπὶ δ᾽ ὀφρύσιν δελίνων στεφανίσκους 
ϑέμενοι ϑάλειαν ἑορτὴν ἀγάγωμεν Διονύσῳ. 

ἐστεφανοῦντο δὲ καὶ τὰ στήϑη καὶ ἐμύρουν ταῦτα, 

ἐπεὶ αὐτόϑι ἡ καρδία. ἐκάλουν δὲ καὶ οἷς περιεδέοντο, 

τὸν τράχηλον στεφάνους ὑποθυμίδας, ὡς ᾿4λκαϊος, 

ἐν τούτοις (τ. 80 Β)" 

ἀλλ᾽ ἀνήτω μὲν περὶ ταῖς δέραισι 
περϑέτω πλεκτὰς ὑποϑυμίδας τίς. 

καὶ Σαπφώ (ἔν. 46)" 

καὶ πολλαὶς ὑποϑυμίδας 
πλεχταὶς ἀμπ᾽ ἀπαλᾷ δέρᾳ. 

καὶ ᾿ἀνακρέων (ἔν. 89)" 

πλεχτὰς δ᾽ ὑποϑυμίδας περὶ στήϑεσι λωτίνας ἔϑεντο.. 

«Αἰσχύλος δ᾽ ἐν τῷ Πυομένῳ Προμηϑεῖ σαφῶς φησιν, 

((ν. 202 Ν) ὅτι ἐπὶ [τε] τιμῇ τοῦ Προμηϑέως τὸν στέ- 
φανον περιτίϑεμεν τῇ κεφαλῇ, ἀντίποινα τοῦ ἐκείνου, 

δεσμοῦ, καίτοι ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Σφιγγὶ εἰπών ((ι. 588)" 

1 ὀφελεῖν Α: οοὐγ. ΕΒ 9.ἐπεὶ δ᾽ Α: οοὐγ. ΒΕ [10 ϑαλιαν, 
οὗ ἀγαγωμὲ Α΄: οοΥἹ, Εἰ 18 ὑποϑυμιάδας ΑἸ, οἵ, ΡΒ]αῦ. αα.} 
ΘΟΩΥ͂. 8,1 Ρ. θ476 1ὅ ἀννήτω Α: οοΥΥ. Οδ8 δεραις Α: 
ΟΟΥΤ. ΔΗΥΘΗΒ5 160 ὑποϑυμιάδας Δ: οοὐτ. ΒΙο 18 πολλαῖς 
ὑποϑυμιάδαις Ἀ.: οοΥΥ, ΒΙοη,, κἀπάλαις Βρ 19 πλεηταις 
αντιαπαλαι ΔΑ: οοὐν. ΠῚ (ἄπο ᾿Βομν) 21 ὁποϑύμθς ΟΝ ΑΕ: 
οοΥτ, Ὠὶ στήϑεσσιν ΔΑ: οοΥν, Εὶ 28 τὲ οπῖ. Εἰ 
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τῷ δὲ ξένῳ γε στέφανον, ἀρχαῖον στέφος. 
δεσμῶν ἄριστος ἐκ Προμηϑέως λόγου. 8 

Σαπφὼ δ᾽ ἁπλούστερον τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσιν τοῦ 

στεφανοῦσϑαι ἡμᾶς. λέγουσα τάδε (ἔν. 18 Β᾿)᾽" 

σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Ζίκα, περϑέσϑ᾽ ἐραταῖς φόβαισιν 
ὅρπακας ἀνήτοιο συνερραις ἁπαλαῖσι χερσίν. 

εὐανϑέα γὰρ πέλεται καὶ Χάριτες μάκαιρα 
μᾶλλον προσόρην, ἀστεφανώτοισι δ᾽ ἀπυστρέφονται. 

ὡς εὐανϑέστερον γὰρ καὶ κεχαρισμένον μᾶλλον τοῖς 
1 ϑεοῖς παραγγέλλει στεφανοῦσϑαι τοὺς ϑύοντας. ᾽΄4ρι- 

Ἰστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ Συμποσίῳ φησὶν (ἔτ. 98 Β) ὅτι 
οὐδὲν κολοβὸν προσφέρομεν πρὸς τοὺς ϑεούς, ἀλλὰ 

ἰσέλεια καὶ ὅλα. τὸ δὲ πλῆρες τέλειόν ἐστιν. τὸ δὲ 
᾿στέφειν πλήρωσίν τινα σημαίνει. Ὅμηρος (4 410)" 

κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο. 

χαί (9' 110)" 

ἀλλὰ ϑεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει. 
τοὺς γὰρ αὖ τὴν ὄψιν ἀμόρφους, φησίν, ἀναπληροῖ 

ἡἣ τοῦ λέγειν πιϑανότης ἔοικεν οὖν ὃ στέφανος τοῦτορτδ 

ποιεῖν βούλεσϑαι. διὸ καὶ περὶ τὰ πένϑη τοὐναντίον 
παρασκευάζομεν. ὁμοπαϑείᾳ γὰρ τοῦ κεκμηκότος κολο- 

βοῦμεν ἡμᾶς αὐτοὺς τῇ τε κουρᾷ τῶν τριχῶν καὶ τῇ 

τῶν στεφάνων ἀφαιρέσει. 11. Φιλωνέδης δ᾽ ὃ ἰατρὸς 

ἔν τῷ περὶ Μύρων καὶ Στεφάνων “ἐκ τῆς ᾿Ερυϑρᾶς, 

φησίν, ϑαλάσσης ὑπὸ Ζιονύσου μετενεχϑείδσης εἰς τὴν 

1 στέφανος ατούϊυβ 2 ἄριστον Νᾶυοῖκ προμηϑέος Α 
ὅ--9 ἤδᾶθο οτηῃηΐδ, ἴβυθ 51η86 δοοθηθθυβ ἃ ὅ οδικα Α: αἰδύϊηχ, 
Ὑ ΈΙΟ κου, Ζωρίχα Οα5 παρϑέεσϑ' Α: 6οΥΥ. β6 1416. 6 ἀννήητωι 
Α: οοΥγῦ. ΑΠγΘηΒ συνερραις Α: ΤϑαυἹῸ Ρδυ ]οΙρίατη “βαογί- 
ἤοαη8᾽ ἀπαλλαγιση χερσίν Α: οουτ. Οδ8 ἴ. 8 ᾿Πογῖδιι8 
ογπαίαηι ἐθ οἰΐαην ΟἸαΐίαο υἱάθγε πηιναϊιυνηῖ; 8 προτέρην Α: 
ΘΟΥΥ, Ὑ]Δγα (προτόρην 83614161) 
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Ἑλλάδα τῆς ἀμπέλου καὶ πρὸς ἄμετρον ἀπόλαυσιν ὶ μ 0 μετρ ᾿ 
τῶν πολλῶν ἐχτρεπομένων ἄκρατόν τε προσφερομένων Ι 
αὐτῶν, οἱ μὲν μανιωδῶς ἐχτρεπόμενοι παρέπαιον, οὗ 
δὲ νεκροῖς ἐῴκεσαν ἀπὸ τῆς καρώσεως. ἐπ᾽ ἀκτῆς δέ, 

τινῶν πινόντων ἐπιπεσὼν ὄμβρος τὸ μὲν συμπόσιον 

διέλυσεν, τὸν δὲ χρατῆρα, ὃς εἶχεν ὀλίγον οἶνον ὑπο- 
λελειμμένον, ἐπλήρωσεν ὕδατος. γενομένης δ᾽ αἰϑρίας ὦ 

εἰς τὸν αὐτὸν ὑποστρέψαντες τόπον. γευσάμενοι τοῦ 

μίγματος προσηνῆ καὶ ἄλυπον ἔσχον ἀπόλαυσιν. καὶ 

διὰ τοῦϑ'᾽ οἱ Ἥλληνες τῷ μὲν παρὰ δεῖπνον ἀκράτῳ ᾿ 
προσδιδομένῳ τὸν ᾿4γαϑὸν ἐπιφωνοῦσι Ζαίμονα, τιμῶν- ὦ 

τες τὸν εὑρόντα [δαίμονα]" ἦν δ᾽ οὗτος ὃ Διόνυσος. 

τῷ δὲ μετὰ δεῖπνον κεχραμένῳ πρώτῳ διδομένῳ ποτή- 

οίῳ Δία Σωτῆρα ἐπιλέγουσι, τῆς ἐκ τοῦ μίγματος 

ἀλύπου κράσεως τὸν χαὶ τῶν ὄμβρων ἀρχηγὸν αἴτιον ἢ 

ὑπολαβόντες. ἔδει μὲν οὖν βοηϑημάτων τοῖς ἐν τῷ 

πότῳ κεφαλὴν ἐπιϑλιβεῖσιν, ἦν δὲ δεσμὸς ἐξ αὐτῶν 
προχειρότατος καὶ τῆς φύσεως ἐπὶ τοῦτο ὁδηγούσης. 

ἀλγήσας γάρ τις κεφαλήν, ὥς φησιν ᾿ἀνδρέας. εἶτα 
πιέσας καὶ κουφισϑεὶς εὗρεν κεφαλαλγίας δεσμὸν φάρ-᾿ 

μακον. τούτῳ οὖν βοηϑήματι πρὸς πότους χρώμενον 

τοῖς παραπίπτουσι τὴν κεφαλὴν ἐδέσμευον" καὶ ἐπὶ 
τὸν κίσσινον στέφανον ἦλϑον αὐτόματόν τε καὶ πολὺν᾽ 

ὄντα καὶ κατὰ πάντα τόπον γεννώμενον, ἔχοντα καὶ. 

πρόσοψιν οὐκ ἀτερπῆ, χλωροῖς πετάλοις καὶ κορύμβοις. 

8 αὐτὸν ", Του, ἀοΙ ματα ἐκτρεπόμενοι οτα. Ἐ), γθοίο 
ἔουίαββθ παρέπεον Α: ὁοΥγ. Εὶ 6. 7 ὑπολελιμμένον ἀ ὑπο- 
λελεγμένον 1 8 ἐπιστρέψαντες Α: οοΥΥ Εὶ 12 δαίμονα ] 
46]. Μοΐῃ (τιμῶντες τὸν εὑρόντα Διόνυσον ἘΝ 18 διδομένῳ 
Κ: προσδιδομένῳ ΑῈ 14 ἐπιλέγουσα Α: οοττ. αὶ 15 ἀλύπου 
ἀπολαύσεως Καὶ χορηγὸν Ναυοῖ 160 ἔδει μὲν Ναυοῖ: 
ἐδέησεν ΑΕ 21 πρὸς τοὺς πότους Ἐὶ : 
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᾿δχιάξοντα τὸ μέτωπον καὶ τοὺς ἐν τῷ σφίγγειν τόνους 

ὑπομένοντα, προσέτι δὲ ψύχοντα χωρὶς ὀδμῆς καρούσης. 
᾿χαὶ ταύτ δοκχεῖ Διονύσῳ ὃ βίος ἀνεῖναι τὸ στέ ; ῃ μοι δοκεῖ Ζιονύσῳ ὃ βίος ἀνεῖναι τὸ στέφος, 
᾿ ᾿ξ ς ᾿ “- , ᾿ «, 2 ΑΕ ΧΉΟΣ α τὸν εὑρετὴν τοῦ πώματος καὶ τῶν δι᾽ αὐτὸ ἐλασσω- 
᾿μάτων ἀλεξητῆρα βουλόμενος εἶναι. ἐντεῦϑεν δὲ εἰς 
᾿ ἡδονὴν τραπέντες τὸ μὲν εἰς... συμφέρον καὶ τοῖς 

ἐκ μέϑης παραβοηϑοῦν ἐλαττώμασιν ὃ στέφανος τοῦ 

πρὸς ὄψιν ἢ πρὸς ὀσμὴν ἐπιτερποῦς ἐφρόντισαν. διὸ 
μυρσίνης μὲν στέφανον στύφοντα καὶ τὴν οἴνων ἀνα- 
᾿ϑυμίασιν ἀποχρουόμενον, ἔτι δὲ ῥόδινον ἔχοντά τι 

᾿ ΄ ᾿" κι » " " ν 
χαν κεραλαλγίας παρηγορικὸν σὺν τῷ καὶ κατὰ ποσὸν 

ψύχειν, πρὸς δὲ τοῖς δάφνινον οὐκ ἀλλότριον πύτου 

ἡγητέον. λευκόννον δὲ κινητικὸν ὄντα κεφαλῆς καὶ 
᾿ἀμαράκινον καὶ ἅπαντας τοὺς χαροῦν δυναμένους ἢ 
" βαρύνειν ἄλλως κεφαλὴν περιστατέον. τὰ αὐτὰ εἴρηκεν 

᾿χαὶ ᾿πολλόδωρος ἐν τῷ περὶ Μύρων καὶ Στεφάνων 
᾿«ταῖφ» αὐταῖς λέξεσι. καὶ περὶ μὲν τούτων, ὦ ἕταϊροι, 
᾿ “ Ν »"“΄, ’΄ 

ταῦτα. 18. περὶ δὲ τοῦ Ναυκχρατίτου στεφάνου τίς 

ἐστι τὴν ἄνϑην πολλὰ ἀναξητήσας καὶ πολλῶν πυϑό- 
μενος, ὡς οὐδὲν ἐμάνθανον. ἐνέτυχον ὀψέ ποτε Πο- 
λυχάρμου Ναυχρατίτου ἐπιγραφομένῳ βιβλίῳ Περὶ 

᾿Δφροδίτης, ἐν ᾧ ταυτὶ γέγραπται (ΓΘ ΤΥ 480)" ᾿χατὰ 
ὃὲ τὴν τρίτην πρὺς ταῖς εἴκοσιν Ὀλυμπιάδα ὃ Ἡρό- 
στρατος, πολίτης ἡμέτερος ἐμπορία χρώμενος καὶ χώραν 

1 τόνος ΔΑ: οοττ. Εἰ 6 τὸ μὲν συμφέρον ς, τὸ μὲν εἰς 
{πότους συμφέρον 5ϊἴτη. Κι, πΪδ1 ῬΊατα ἰηὐουϊθυαηῦ  παρα- 
βοηϑῶν ἐλαττώματος Δ: οοΥΥ. ἜΣ, ὉΌῚ Πᾶθο Βουρία: τοῖς ἐκ μέϑης 
παραβοηϑοῦν ἐλαττώμασιν ἀφῆκαν, τοῦ δὲ πρὸς ὄψιν κτλ᾽, ἰοτῦ. 
ἀφέντες (γτο ὃ στέφανος) 9. οὗ ΡΙυῦ. αα. οοηγ. 1Π| Ρ. 0414 
Τοτῦ, τὴν (ἐκ τῶνδ οἴνων, οἴ, Ἰηΐτα Ὁ. 6166 12 ἀλλότρια Ἐὶ 
ποτοῦ ἃ πότοις α'Ἢ 18 λευχόιον α ἃ: οοΥΥ. ον 16 παραι- 
τητέον ἘΠ, ποι σϑοΐθ 17 ταῖς δαά. Καὶ 19 τὴν ἀρχὴν Οἱ, 

᾿Ἰπ 6] ρουθίη τὴν σύνθεσιν 24 ἐμπορείαι Δ: οοτγ. ταῦ 
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πολλὴν περιπλέων, προσόσχών ποτὲ χαὶ Πάφῳ τῆς 

οτοΚύπρου ἀγαλμάτιον ᾿ἀφροδίτης σπιϑαμιαῖον. ἀρχαῖον. 

τῇ τέχνῃ, ὠνησάμενος ἤει φέρων εἰς τὴν Ναύκρατιν. 

καὶ αὐτῷ πλησίον φερομένῳ τῆς Δἰγύπτου ἐπεὶ χειμὼν. 

αἰφνίδιον ἐπέπεσεν καὶ [οὐ] συνιδεῖν οὐκ ἦν ὕπου 

γῆς ἦσαν, κατέφυγον ἅπαντες ἐπὶ τὸ τῆς ᾿Δ“φροδίτης, 

ἄγαλμα σῴζειν αὑτοὺς αὐτὴν δεόμενοι. ἡ δὲ ϑεὸς (προσ- 

φιλὴς γὰρ τοῖς Ναυκρατίταις ἦν) αἰφνίδιον ἐποίησε 

πάντα τὰ παρακείμενα αὐτῇ μυρρίνης χλωρᾶς πλήθη 

Ὁ ὀδμῆς τε ἡδίστης ἐπλήρωσεν τὴν ναῦν ἤδη ἀπειρηκχόσι") 

τοῖς ἐμπλέουσιν τὴν σωτηρίαν [διὰ τὴν πολλὴν ναῦ- 

τίαν γενομένου τε ἐμέτου πολλοῦ], καὶ ἡλίου ἐκλάμ- 

ψαντος κατιδόντες τοὺς ὅρμους ἧκον εἰς τὴν Ναύκρατιν. 

καὶ ὃ Ἡρόστρατος ἐξορμήσας τῆς νεὼς μετὰ τοῦ ἀγάλ- 

ματος, ἔχων καὶ τὰς αἰφνίδιον αὐτῷ ἀναφανείσαςῦ 

χλωρὰς μυρρίνας, ἀνέϑηκεν ἐν τῷ τῆς ᾿ἀφροδίτης ἱερῷ, 

ϑύσας δὲ τῇ ϑεῷ καὶ ἀναϑεὶς τῇ ᾿ἀφροδίτῃ τἄγαλμα, 
καλέσας δὲ καὶ ἐφ᾽ ἑστίασιν ἐν αὐτῷ τῷ ἱερῷ τοὺς 

ς προσήχοντας καὶ τοὺς οὐκειοτάτους ἔδωκεν ἑκάστῳ καὶ 

στέφανον ἐκ τῆς μυρρίνης, ὃν καὶ τότε ἐκάλεσε Ναυ-ῦ 
κρατίτην.᾽ ὃ μὲν οὖν Πολύχαρμος ταῦτα. οἷς κἀγὼ 

πείϑομαι, ἡγούμενος οὐκ ἄλλον τινὰ εἶναι ΝΝαυκρατίτην 

στέφανον ἢ τὸν ἐκ τῆς μυρρίνης. τῷ καὶ μετὰ τῶν 
ῥόδων ὑπὸ τοῦ ᾿ἀνακρέοντος φορεῖσϑαι (εἴ. Ρ. 611 6). 

καὶ ὃ Φιλωνίδης δὲ εἴρηκεν ὡς ὁ τῆς μυρρίνης στέ- 

1 προόχων α ὅὅ οὐ 46]. ἡ ὅποι Α: οο᾽Γ. ς. 9 μυρρί 
νας χλωρὰς Α: οοΥγ. Μοὶ 11. 12 ᾿πι]υβῶ ΔῸ 00 1000 8116 88, 
βοτί. ἰταϊοϊθπᾶδ γ. ὃ ὰπὸ ἴῃ τηοάυτη συνιδεῖν οὐκ ἦν ὅπου γῆς, 
ἦσαν, γενομένου τε ἐμέτου πολλοῦ διὰ τὴν πολλὴν ναυτίαν! 
κατέφυγον 18 τοὺς ὄρους Α: οοΥΥ. Μοὶ 11 ϑυσίας τε Α: 
ϑύσας Οφπίον, δὲ Καὶ ἄγαλμα Α: εοοτὐτ. Καὶ 18 τε καὶ Αἢ 
οοΥγ. Κὶ, καὶ 46]. 1 22 εἶναι κρατίτην Α: ΟΟἸΥ. 5 | 
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ρανος τὴν ἐκ τῶν οἴνων ἀναϑυμίασιν ἀποκρούεται καὶ 

τῶν ῥόδων ἔχει τι κεφαλαλγίας παρηγορικὸν πρὸς 

ῷ καὶ ἐμψύχειν. γελοῖοι οὖν εἰσιν καὶ οἱ λέγοντες 
γαυκρατίτην εἶναι στέφανον τὸν ἐκ τῆς βύβλου τῆς 

τεφανωτρίδος καλουμένης παρ᾽ Αἰγυπτίοις [στεφόμε- 

Ὅν]. παρατιϑέμενοι Θεοπόμπου ἐκ τῆς τρίτης τῶν 

"λληνικῶν (ἘΔ Ὶ1 219), ὅς φησιν ᾿Δγησιλάῳ τῷ Μάκωνι 

ἀραγενομένῳ εἰς Αἴγυπτον δῶρα πέμψαι τοὺς Αἰγυ- 

τίους ἄλλα τέ τινα καὶ δὴ καὶ τὴν στεφανωτρίδα 

ύβλον. ἐγὼ δὲ οὐκ οἶδα τίνα ὠφέλειαν ἢ ἡδονὴν 
χει τὸ βύβλῳ στεφανοῦσϑαι μετὰ ῥόδων, πλὴν εἰ μή 
« οὗ τούτοις χαίροντες στέψονται ὁμοῦ ῥόδοις καὶ 

χόροδα. παμπόλλους δὲ οἶδα λέγοντας τὸν ἐκ τῆς 
ἀμψύχου στέφανον εἶναι τὸν Ναυκρατίτην" πολὺ δὲ 

ὃ ἄνϑος τοῦτο κατὰ τὴν Αἴγυπτον. διάφορος δὲ γέίνε- 

αν κατὰ τὴν ὀδμὴν ἡ ἐν Αἰγύπτῳ μυρρίνη παρὰ τὰς ἕν 

λλαις χώραις, ὡς καὶ Θεόφραστος ἱστορεῖ (Β.Ὁ]. 6,8,8).᾽ 
19, ἔτι τούτων λεγομένων ἐπεισῆλϑον παῖδες στε- 

ράνους φέροντες τῶν ἀκμαζόντων κατὰ τοὺς καιρούς. 
αὶ ὁ Μυρτίλος “λέγε, καλέ, εἶπεν, Οὐλπιανέ, στεφά- 
ὧν ὀνόματα. οἵ γὰρ παῖδες κατὰ τὸν Χαιρήμονος 

Κένταυρον (ἔς. 11 Ν᾽) 
δτεφάνους ἑτοιμάξουσιν. οὺς εὐφημίας 

κήρυκας εὐχαῖς προὐβάλοντο δαιμόνων. 
(αὐ ἐν τῷ “]΄ονύσῳ δὲ ὃ αὐτὸς ἔφη ποιητής (τ. 6)" 

στεφάνους τεμόντες, ἀγγέλους εὐφημίας. 

8 καὶ (ἀπΐθ οἵ) οτη. Εἰ τθοῖθ, ορίπου 4 βίβλου Α: οουν. Ἐὶ, οἴ, 
Ταῦ, Ασθ8.386 ὅ, θ στεφόμενον (εχ στέφανον οοἸταρύασμα) 48]. Καὶ, 
ὙΟ ΘΔ ὈΠ1ὰ8 πΠοῸ ἀυᾶτη πλεκόμενον ΟΟΥΤΙΡΘΥΘ 10 βίβλον Α 
8.14. σκορόδοις καὶ δόδα Δ ΕΠ: οοττ. Κ 28 ἑτοιμάζουσιν Ομ86- 
ΘΙΠΟΠΘΙΩ ΠΟΙ ΒΟΙΊΡΒ1588. να Μοῖη 2424 εὐχαὶ Α: οοΥΥ. Π 8160 
τροὐβάλλοντο Α: ὁοττ. Οδπέου 

ᾷ 

[5 
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σὺ δὲ μὴ τὰ ἐκ τῶν ἐπιγραφομένων Αἰλίου 2 σκλη 
πιάδου Στεφάνων φέρε ἡμῖν ὡς ἀνηκόοις αὐτῶν, ἀλλ 

ἄλλο τι παρ᾽ ἐκεῖνα λέγε. δεῖξαι γὰρ οὐκ ἔχεις ὅτ᾽ 

διαλελυμένως τις εἴρηκε ῥόδων στέφανον καὶ ἴων στέ 

φανον᾽ τὸ γὰρ παρὰ Κρατίνῳ κατὰ παιδιὼν εἴρητα 

( 118)" ἱναρκισσίνους ὀλίσβους. καὶ ὃς γελάσας ἱπρῶ 

τον ἐν τοῖς Ἕλλησι στέφανος ὠνομάσϑη. ὥς φησ 

Σῆμος ὃ 4ήλιος ἐν δ΄ Ζ4ηλιάδος (ΒΗΘ ΙΥ͂ 498), τ' 

αγορευόμενον, διὸ καὶ τούτῳ πρώτῳ στεφανωσάμενο! 

δεύτερον περιτιϑέμεϑα τὸν δάφνινον. κέκληται ὃ 

στέφανος ἀπὸ τοῦ στέφειν. σὺ δὲ οἴει με. ἔφη. Θεῖ΄ 

ταλὲ ποικιλόμυϑε, τῶν κοινῶν τούτων καὶ κατημαξει 

μένων ἐρεῖν τι; διὰ δὲ τὴν σὴν γλῶσσαν τῆς ὙΤΤΟΓΛΩ 

ΤΙΔΟΣ μνησθήσομαι, ἧς Πλάτων ἐμνήσθη ἐν 4 

Κακουμένῳ (1 614 Κ)᾽ 

καίτοι φορεῖτε γλῶσσαν ἐν ὑποδήμασι. 

στεφανοῦσϑ᾽ ὑπογλωττίσιν, ὅταν πίνητέ που᾽ 

κἂν καλλιερῆτε, γλῶτταν ἀγαϑὴν πέμπετε. 

Θεόδωρος δ᾽ ἐν ταῖς ᾿Δττικαῖς Φωναῖς. ὥς φησ “' 

Πάμφιλος ἐν τοῖς περὶ Ὀνομάτων, πλοκῆς στεφάνε 
γένος τι τὴν ὑπογλωττίδα ἀποδίδωσιν. λαβὲ οὖν καὶ 
παρ᾽ ἐμοῦ χατὰ τὸν Εὐριπίδην (ἔν. 189 Ν)" 

ἐκ παντὸς (γὰρ) ἄν τις πράγματος δισσῶν λόγων 

ἀγῶνα ϑεῖτ᾽ ἄν, εἰ λέγειν εἴη σοφός. 

ὁ Ναρκίσσου Μοῖῃ (ἅποθ Ο5), ναρκίσσων γα ὀλί 
Α: οοΥγ. ον 6. ἡ πρῶτος ΑΕ: οουΥ. Καὶ 9 στέφος Οδηίι 
στέφανος ΔΈ, 5Θη588: “ργίηυιηη, οογοπα υοσαϑαΐξινν φινοά }οϑὲ ὁ 
οἱξίαηιν αἰοοθαγῖ 12 στέφειν ϑοῆπ : στεφάνου ἃ 18 στξῇ 
γοῦν δ᾽ ὑπογλ. ΔΑ: ΟΟΥΥ. ῬΟΥΒ ὅταν ϑοιν: ὅτε Α πειν 
Α: 6οΥΥ. 5 19 κἂν Οδ85: καὶ Α πέμπεται Α΄: ΟΟΥ̓ΠΕ 
20 ᾿ἡττικαῖς Τλώσσαις Ἰί, οἵ, ». ὁτ8 ἃ 24 γὰρ τἀ. Ὁ]Ρ1818 
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20. ΙΣΘΜΙΑΚΟΝ. οὕτως τοῦτον καλούμενον στέφα- 
γον ᾿ἀριστοφάνης μνήμης ἠξίωσεν ἐν Ταγηνισταῖς 

Ἰέγων οὕτως (1 8618 ΕΚ)" 

τί οὖν ποιῶμεν; χλανίδ᾽ ἐχρῆν λευκὴν λαβεῖν" 

εἶτ᾽ ἰσϑμιακὰ λαβόντες ὥσπερ οἷ χοροὶ 

ἄδωμεν εἰς τὸν δεσπότην ἐγκώμιον. 

Σιληνὸς δ᾽ ἐν ταῖς Γλώσσαις φησίν" “Ἴσϑμιον στέφα- 
"ον. Φιλητᾶς δέ φησι (ἔν. 46 Β) ᾿(Ἴσϑμιος» στέφανος 

γουν ὁμωνυμία ἀμφοτέρωθϑι οἷον τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ 

τρώτου κόσμου. λέγω δὲ τὸ ἐπὶ τοῦ φρέατος καὶ τοῦ 
γχειριδίου ἴσϑμιον. Τιμαχίδας δὲ καὶ Σιμμίας οὗ 
ὔδιονι ἀποδιδόασιν ἕν ἀνθ᾽ ἑνὸς “Ἴσϑμιον, στέφανον.᾽ 

ἕνος ἐν τοῖς περὶ ᾿4λεξανδρείας γράφων οὕτως ΦῊΘ 
[164).... 21. ἐπεὶ δὲ ᾿4λεξανδρείας ἐμνημόνευσα, οἶδά 
ἵνα ἐν τῇ καλῇ ταύτῃ πόλει καλούμενον στέφανον 

ΝΤΙΝΟΕΙΟΝ γινόμενον ἐκ τοῦ αὐτόϑι καλουμένου λωτοῦ. 
γύεται δ᾽ οὗτος ἐν λίμναις ϑέρους ὥρα, καὶ εἰσὶν αὐτοῦ 
θοιαὶ δύο, ἣ μὲν τῷ ῥόδῳ ἐοικυῖα" ἐκ τούτου δὲ ὁ πλε- 
όμενος στέφανος κυρίως ᾿Δἀντινόειος καλεῖται" ὃ δὲ ἕτε- 

ο9 λώτινος ὀνομάξεται, κυανέαν ἔχων τὴν χροιάν. καὶ 

Ἰαγκράτης τις τῶν ἐπιχωρίων ποιητής, ὃν καὶ ἡμεῖς 

γνῶμεν. ᾿ΔΑδριανῷ τῷ αὐτοκράτορι ἐπιδημήσαντι τῇ 

Ἰλεξανδρείᾳ μετὰ πολλῆς τερατείας ἐπέδειξεν τὸν ῥοδί- 

οντὰ λωτόν, φάσκων αὐτὸν δεῖν καλεῖν ᾿Αντινόειον, 
ναπεμφϑέντα ὑπὸ τῆς γῆς ὅτε τὸ αἷμα ἐδέξατο τοῦ 

1 [οτύ. (τὸν στέφανον 8 φιλιτας Α Ἴσϑμιος τα, Κὶ, πᾶτη 
οἸαῖῦ ῬῃΠοΐαβ ἴθσθ ποὺ “μέγίμοψιο υοοαδιῖ ανυρῖο: 8θηϑιι8, 8 
ἡἹάσηι στέφανος 6ἐ οαρίἐ8 ραγέεηι οἐ ογηιαπιθηέμηι, ἴσϑιμιον απέθην 
 Ῥιυήοϊὶ οἰ σ᾽ασίἑ ο5 δἰσηίβοαί;" Πῖπο ν. 11 ἔονῦ. (στόμιον ἴσϑιμιον 
σϑιον ΑἹ) 11 ἀντινόιον Α: ΟΟΥΥ. Εἰ 26. 20 ἀντινόιον 
ναπεφϑέντα Α: οοΥτ. Ἐὶ 
ΑΥΒΣ ΝΑ ῦΒ ΠΠ, 52 

᾿ 

ὖ μνημονεύει καὶ Καλλίξεινος ὃ Ῥύδιος καὶ αὐτὸς ἃ 

[ῳ 
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Μαυρουσίου λέοντος. ὃν κατὰ τὴν πλησίον τῇ ᾿4λεξ- 
ανδρείᾳ “ιβύην ἐν κυνηγίῳ χαταβεβλήκει ὁ ᾿Αδριανός, 

μέγα χρῆμα ὄντα καὶ πολλῷ χρόνῳ κατανεμηϑέντω 

πᾶσαν τὴν Λιβύην, ἧς καὶ πολλὰ ἀοίκητα ἐπεποιήκει 

οὗτος ὁ λέων. ἡσϑεὶς οὖν ἐπὶ τῇ τῆς ἐννοίας εὑρέσει" 

καὶ καινότητι τὴν ἐν Μουσῶν αὐτῷ σίτησιν ἔχειν ἐχα- 

ρίσατο. καὶ Κρατῖνος δ᾽ ὃ κωμῳδιοποιὸς ἕν Ὀδυσ᾽ 
σεῦσι (1 60 Κ) κέκληκεν τὸν λωτὸν στεφάνωμα διὰ τὸ 

πάντα τὰ φυλλώδη ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων στεφανώματο, 

λέγεσθαι. ὃ δὲ Παγκράτης ἐν τῷ ποιήματι οὐκ ἀγλα! 

φύρως εἴρηκεν" 

οὔλην ἕρπυλλον, λευχὸν κρίνον ἠδ᾽ ὑάκινϑον 

πορφυρέην γλαυχοῦ τε χελιδονίοιο πέτηλα 

καὶ ῥόδον εἰαρινοῖσιν ἀνοιγόμενον ξεφύροισιν" 

οὔπω γὰρ φύεν ἄνϑος ἐπώνυμον ᾿Αντινόοιο. 
22. ΤΎΛΕΩΝ. οὕτως καλεῖται ὃ στέφανος ὃν τὶ 

Ηρᾳ περιτιϑέασιν Πάκωνες. ὥς φησιν Πάμφιλορ. 

ἀλλὰ μὴν καὶ ΙΑΚΧΑΝ τινὰ χαλούμενον οἶδα στ 
φανον ὑπὸ Σικυωνίων. ὥς φησι Τιμαχέδας ἐν ταῖ 

Γλώσσαις. Φιλητᾶς δ᾽ οὕτως γράφει (ἔν. 45 Β)᾽ ᾿ Ἰάκχοϑ 

ἕν τῇ Σικυωνίᾳ στεφάνωμα εὐῶδες" 

ἕστηκ᾽ ἀμφὶ κόμας εὐώδεας ἀγχόϑι πατρὸς 

καλὸν ᾿Ιακχχαῖον ϑηκαμένη στέφανον." 
Σέλευκος δ' ἐν ταῖς Γλώσσαις ἙΛΛΩΤΙΔΑ χαλεὶ 

σϑαί φησι τὸν ἐκ μυρρίνης πλεκόμενον στέφανον, ὄντ 38 

τὴν περίμετρον πηχῶν κ΄, πομπεύειν τε ἐν τῇ τῶν Ἑλλα 

6 ἐν Μουσείῳ Οα5 8 τὸ λωτὸν Δ, οὗ, Ηδ5. 5. στεφὶ 
νώμα, ὉὈΪ ἀοίποορβ φυλλώδη καὶ ποώδη 18 γλαυκοῦ βοῦν 
λευκοῦ ΑΒ τε Ε: δὲ Αα 18 ἔαχχὰ τινὰ Α: οο. ς, οὗ, Ηξ 
5. ἰάκχα 20 φιλιτας ἃ 21 ἐν τῇ Σικυωνίᾳ 561]. ᾿ἄναγρα! 
22. ἀμφίκομα Α: σοοτγ. βοη 260 πομπεύοντα ἐν Κι, οθἴοτα 
ἩδΙ]ούϊω Οτθύθμβιασα αϊοϊῦ, οἵ, Η65. 8.0 
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ων ἑορτῇ. φασὶ δ᾽ ἐν αὐτῷ τὰ τῆς Εὐρώπης ὀστᾶ 

ομέζεσϑαι. ἣν ἐκάλουν Ελλωτίδα. ἄγεσϑαι δὲ καὶ ἐν 

ορίνϑῳ τὰ Ἑλλώτια. 
ΘΥΡΕΑΤΙΚΟΙ. οὕτω καλοῦνταί τινες στέφανοι παρὰ 

Δακεδαιμονίοις, ὥς φησι Σωσίβιος ἐν τοῖς περὶ Θυ- 

τιῶν (ΒῊ 6 Π| 626). ψιλίνους αὐτοὺς φάσκων νῦν ὀνομά- 

ἴεσϑαι, ὄντας ἐκ φοινίκων. φέρειν δ᾽ αὐτοὺς ὑπόμνημα 
ἧς ἐν Θυρέᾳ γενομένης νίκης τοὺς προστάτας τῶν 

ὑγομένων χορῶν ἐν τῇ ἑορτῇ ταύτῃ. ὅτε καὶ τὰς Γυ- 

νοπαιδιὰς ἐπιτελοῦσιν. χοροὶ δ᾽ εἰσὶν τὸ μὲν πρόσω 

οὖς Ζιονυσοδότου τοῦ “άκωνος παιᾶναο. 

ΜΕΛΙΛΩΤΙΝΩΝ δὲ στεφάνων μνημονεύει άλεξις ἕν 

ρατείᾳ ἢ Φαρμακοπώλῃ οὕτως (1 381 Κ)᾽ 
στεφάνους τὲ πολλοὺς κρεμαμένους μελιλωτίνους. 

ΕἸΤΤΙΘΥΜΙΣ. Σέλευκός φησι τὰ πάντα στεφανώ- 

ατοα Τιμαχίδας δέ φησιν τὰ παντοδαπὰ στεφανώ- 
ἰατὰ ἃ τὰς γυναῖκας φορεῖν οὕτως καλεῖσθαι. ὙΤΤΟ- 

ΟΎΜΙΣ ὃὲ χαὶ ὑποθϑυμίδες στέφανοι παρ᾽ ΔΑἰολεῦσιν 
ἰχὺ Ἴωσιν, οὺς περὶ τοὺς τραχήλους περιετίϑεντο, ὡς 
χρῶς ἔστιν μαϑεῖν ἐκ τῆς ᾽4λκαίου καὶ ᾿(ἀνακρέον- 
05 ποιήσεως (οἴ, οαρ. 10. Φιλητᾶς δ᾽ ἐν τοῖς ᾽4τά- 

τον ({τ. ὅ8 Β) ὑποϑυμίδα Δεσβίους φησὶν καλεῖν μυρ- 
ὅ νης κλῶνα, περὶ ὃν πλέκειν ἴα καὶ ἄλλα ἄνϑη. καὶ 
τογλωττὶς δὲ στεφάώνου ἐστὶν εἶδος. Θεόδωρος δ᾽ ἐν 

8 ϑυρεᾶι 11 ἰοτί. εἰσὺὴν γ΄, ὁ μὲν (81. ὙΥ γίζθη80}) 
γύσω παίδων, {ὃ δ᾽ ἐκ δεξιοῦ γερόντων», ὁ δ᾽ ἐξ ἀριστεροῦ 
δρῶν 12 ϑάλητα ἃ 15 πρατίαι ἃ 11 ἐπιϑυμεῖς Α, 
, Ηθ8. 5.071 τὰ παντοδαπά στεφανώματα Κ,, τὰ πλεχτὰ στεφ. 
Ἰᾶτα, 20 ὑποϑυμιάδες 28 φιλίτας ἃ φιλήτας Εἰ 
: ὑποϑυμίδας Α: οοττ. Καὶ 2ὅ5.,. ΒΥροΟρΊοὐ 8. τη8]186 ἔογύαβϑθ 
Ρ. ὅτ7 8 Ἰζογαῦα, 

92. 
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᾿Δττικαῖς Γλώσδαις στεφάνων πλοχῆς γένος παρὰ 

Πλάτωνι ἐν Ζιὶ Κακουμένῳ (οἴ. ». 611 8). 

τινα καλούμενον στέφανον καὶ μνημονεύοντα αὐτοῦ 

ἼἌρχιππον ἐν Ῥίνωνι διὰ τούτων (1 ὁ81 Κ)᾽ 
ἀϑῷος ἀποδοὺς ϑοίμάτιον ἀπέρχεται. 
στέφανον ἔχων τῶν ἐχκυλίστων οἴκαδε. 

άλεξις δ᾽ ἐν μὲν ᾿Δγωνίδι ἢ Ἱππίσκῳ (1 298 Κ)) 
ὃ τρίτος οὗτος δ᾽ ἔχει 

σύκων κυλιστὸν στέφανον. ἀλλ᾽ ἔχαιρε καὶ 

ξῶν τοῖς τοιούτοις. 

ἐν δὲ τῷ Σκίρωνί φησι (0. 818)" 
ὥσπερ κυλιστὸς στέφανος αἰωρούμενος. 

ὠνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ ᾿ἀντιφάνης ἐν Ἑαυτοῦ Ἐρῶντ 
Ε (Ὁ. 81), Εὔβουλος δ᾽ ἐν Οἰνομάῳ ἢ Πέλοπι (Ὁ. 190)" 

περιφοραῖς κυκλούμενος 
ὥσπερ κυλιστὸς στέφανος. 

τίς οὖν οὗτος ὁ χυλιστός; οἷδα γὰρ τὸν Θυατειρηνὸ 
Νίκανδρον ἐν τοῖς ᾿Αττικοῖς Ὀνόμασι λέγοντα τάδε 

“ἐκκύλιστοι στέφανοι καὶ μάλιστα οἱ ἐκ ῥόδων. κο3 

τὸ εἶδος ὁποῖον ξητῶ, ὦ Κύνουλκε. καὶ μή μοι εἴπ, 
ὅτι δεῖ τοὺς ἁδροὺς ἀκούειν. σὺ γὰρ εἶ ὃ τὰ ἐν τοί 

βιβλίοις ἀπόρρητα οὐ μόνον ἐκλέγων ἀλλὰ καὶ ἐξορύ 

τῶν, καϑάπερ οἱ παρὰ Βάτωνι τῷ κωμῳδιοποιῶ ὁ 
Συνεξαπατῶντι φιλόσοφοι (ΠΙ 829 Κ). περὶ ὧν κι 3 

Σοφοκλῆς Συνδείπνῳ φησίν, οὖσί σοι παραπλησίο 

(ἃ. 189 Ν)" 

6 ἀποδὺς Τοαρ 9 οὗτος δ᾽ Μεῖη: δ᾽ οὗτος αὶ 123 σκείρωνι 
20 ἐχκκυλίσιοι Δ ἘΠ: οοΥγ. δοῦν 22 ἁδρούς, οἵ, Ηδ68. 5. ἐκκύλιστ 
28 οὐ μόνον ἀπόρρητα Α Ε: οοτγ. ΜοῖΠ 28.924 διορύττων ΑΓ 
οοΥΥ. Μοίη 0 συνδείπνοι Α: οοτγ. 5, ΖΣυνδείπνοις Μ' 
αποᾶ αὖ γϑογαμι 510, ὑθηιθη οὖσι ΠῸπ οατα μος ἀδίϊνο ᾿υπσεπᾶ 
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οὔτοι γένειον ὧδε χρὴ διηλιφὲς 679 
φοροῦντα κἀντίπαιδα καὶ γένει μέγαν 

γαστρὸς καλεῖσθαι παῖδα. τοῦ πατρὸς παρόν. 

ἐπειδὴ οὖν ἤδη καὶ σὺ πεπλήρωσαι οὐ μόνον τῶν τοῦ 
γλαύχου χρανίων ἀλλὰ καὶ τῆς ἀειζώου βοτάνης. ἧς 
) ᾿ἀνϑηδόνιος ἐκεῖνος δαίμων ἐμφορηϑεὶς ἀϑάνατος 
τάλεν τις γέγονε, λέγε ἡμῖν περὶ τοῦ προκειμένου, 
νὰ μὴ κατὰ τὸν ϑεῖον Πλάτωνα (Ρμεβᾷ. ρΡ. 816) ὑπο- 

ἰάβωμέν δε ἀποϑανόντα μεταμορφωϑῆναι [ἐν τῷ περὶ 
Ἡυχῆς]" τοὺς μὲν γὰρ τὰς γαστριμαργίας τε καὶ ὕβρεις 
ταἢ φιλοποσίας μεμελετηκότας καὶ μὴ διευλαβουμένους ν 
ἰς τὰ τῶν ὄνων γένη καὶ τῶν τοιούτων ϑηρέων εἰκὸς 

νδύεσϑαι.. 24. ἀποροῦντος δ᾽ αὐτοῦ “ἐπὶ ἕτερον, 

ρησί, στέφανον μεταβήσομαι. ὁ Οὐλπιανός. “τὸν 
:ΤΡΟΥΘΙΝΟΝ καλούμενον, οὗ μέμνηται μὲν ὁ ᾽'4σκλη- 
πἰάδης παρατιϑέμενος τὰ ἐκ τῶν Εὐβούλου Στεφα- 

πωλίδων ταῦτα (1 199 Κ)᾿ 

ὦ μάκαρ, ἥτις ἔχουσ᾽ ἐνὶ δωματίῳ στρουϑίον ἀερο- 

φόρητον 

λεπτότατον περὶ σῶμα συνίλλεται [τε] 

ἡδυπότατον περὶ νυμφίον εὔτριχα, 
Κισσὸς ὅπως Καλάμῳ περιφύεται 
αὐξόμενος ἔαρος ὀλολυγόνος ο 
ἔρωτι χατατετηκώς. 

λέκεται δ᾽ οὗτος ἐκ τοῦ στρουϑίου καλουμένου ἄνϑους, 

1 διηλειφὲς Α: οοτΥ. (ΔΒ 8 ΒΟΡΒΟΟΙθτα μητρὸς ΑἸΧΙ586 
γπῖ, Ναῦος 4 συμπεπλήρωσαι Α: (οτγ. 5, σὺ ἐμπεπλ. οι ν 
Ἰ ἐκεῖνος ἐμφορηϑεὶς δαίμων ᾿ἀϑάνατος πολύμητις᾽ γέγονε Καὶ 
10 σἸοθθασα 46]. ϑο τ 16 στρούϑιον Α: οοΥγ. Καὶ 18 ἐνὶ 
ΟΟΚ: ἐν αὶ 18.19 αὐριφόρητον ὙΥ 11ᾶτὰ, ρΆ 556. 5 1116 νἀ οϑὐα 
ὍΤΩΟ λεπτότατος 6886 ΟἸποβίθθ β]γ 1115, οοτόπδ, οουΐθ ΠῸῈ οϑῦ 
) τε ἀρ], ὅν 21 ἡδυπότατον οοτταρίυτα, οἵ. 111}. ἃ 22. ΟἸ881 οὐ 
Ἅ]Δταΐ ΔΤΆΟΥΘ5 5] ργ Ποατὶ να Πομᾶθ 28 [οτῦ. ὄαρος ὀλολυγόνος ΦΎΓΗ ψΎΥ ι΄ 
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ρίας (.8,8) ἐν τούτοις" “ἀνθεῖ δὲ καὶ ἡ ἶρις τοῦ ϑέρου 

καὶ τὸ στρούϑιον καλούμενον, ὃ τῇ μὲν ὄψει χαλὸν 

ἄνϑος, ἄοσμον δέ. Γαλήνη δ᾽ ἡ Σμυρναία στρουϑιοῖ 

αὐτὸν ὀνομάζει. Ι 

ΤΙΤΟΘΟΣ. οὕτως τις στέφανος ὀνομάζεται. ὡς Νί 

κανδρός φησιν ὃ Κολοφώνιος ἐν Γλώσσαις (ἔν. 144 5ομπηὴ 

πλεκόμενος, οὗ μνημονεύει ὃ αὐτὸς Θεόφραστος ἐϊ 

τῷ ἕχτῳ τῶν Φυτικῶν γράφων ὧδε (1. 5)" ᾿τὰ δὲ ϑερινὰ 

μᾶλλον, ἥ τε λυχνὶς καὶ τὸ Ζ΄ιὸς (ἄνϑοςν» καὶ τὸ χρέψοϊ 

Ω ᾧ χρῶνται πρὸς τοὺς τάφους. ' 

καταλέγει δὲ Εὔβουλος καὶ ἄλλους στεφάνου 
(Ι 300 1)" 

«Αἰγίδιον, σὺ δὲ τόνδε φορήδεις 
στέφανον πολυποίκιλον ἀνϑέων, 

γρυπύτατον, χαριέστατον, ὦ Ζεῦ" 

τίς γὰρ αὐτὸν ἔχουσα φιλήσει. 

χἀν τοῖς ἑξῆς τάδε φησί (0. 198)" 

στεφάνους ἴσως βούλεσϑε" πότερ᾽ ἑρπυλλίνουξ 

ἢ μυρτίνους ἢ τῶν διηνϑημένων;: 

4 Γαλήνη 5Βυϑροοῦδ στρουϑιον ΟΟΥΥαΡ Πα 8. φ]οβϑδὶ 
46]. Κ 11[1 ἄνϑος οὐ 12 τὸ οἵα. ἀ, οὗ ρ. 080ἢ 14 εὔλευκος 
λευκὸς ΤΉΘΟΡὮΣ 16 οὖ ὅ08, 8 ΕᾺΡ.]Ι οὐ ΧΘΠΔΥΟΒΙ Ὑθυβαδ ος 
50 ἰπὐουροβαὶϊ Αὐμθπδθιβ, ααϑιηααδηη ἘΠαθ]1 σϑυρα 618 ὙἹΟΙ} 
ξαθγαηῦ ααδθ βαρτῶ (1. Ὁ) 6χ Αβοϊθρίαθ αὐδαϊθγαῦ 20 γί 
πότατον οοτταρύατα, Ἰάθτα ξαϊν νοσωθαϊαα αὐοᾶ βαρτὰ (Π. 
ἡδυπότατον ἰταάϊύαμη 68, ὑγρότατον ΗἸΥΒΟΠΙρΡ' Ὁ τί γῷ 
αὐτὸν Βειρῖκ, παντὶ γὰρ αὐτὸν Κ 28 πότερον Α: οοΥγ. Οδπ᾿ 
24 τῶν διηνϑεμισμένων ΚΟΟΚ ὃ 
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Β. τῶν μυρτίνων βουλόμεϑα τουτωνί: σὺ (δὲν 
τά γ᾽ ἄλλα πώλει πάντα πλὴν τῶν μυρτίνων. 

20. ΦΙΛΥΡΙΝΟΣ. Ξέναρχος Στρατιώτῃ (Ὁ. 418)" 
φιλύρας εἶχε γὰρ 

ὁ παῖς ἀφύλλου στέφανον ἀμφικείμενον. 
καλοῦνται δέ τινες καὶ ΕΛΙΚΤΟΙ στέφανοι, ὥσπερ 

αὐτῶν Χαιρήμων ὁ τραγωδιοποιὸς ἐν Ζ΄ιονύσῳ διὰ 
Ἰτούτων (ἔτ. τ Ν᾽)" 

κισσῷ τε ναρκίσσῳ τε τριέλικας κύκλῳ 

στεφάνων ἑλικτῶν ... 

περὶ δὲ τῶν ἐν 4ἰγύπτῳ αἰεὶ ἀνθούντων στεφάνων 
Ελλάνικος ἐν τοῖς Αἰγυπτιακοῖς οὕτως γράφει 

ΡΒΗΘῚ ὀθ) ἱπόλις ἐπιποταμίη, Τίνδιον ὄνομα αὐτῇ, 

θεῶν ὁμήγυρις. καὶ ἵερὸν μέγα καὶ ἁγνὸν ἐν μέσῃ 
τῇ πόλει λίϑινον καὶ ϑύρετρα λίϑινα. ἔσω τοῦ 

ροῦ ἄκανθαι πεφύκασι λευκαὶ καὶ μέλαιναι. ἐπ᾽ 

ἴνϑεος χαὶ ῥοιῆς [ἄνθους] καὶ ἀμπέλου πεπλεγμένοι" 

αὶ οὗτοι αἰεὶ ἀνθέουσι: τοὺς [στεφάνους] ἀπέϑεντο 

,ἱ ϑεοὶ ἐν Αἰγύπτῳ πυϑόμενοι βασιλεύειν τὸν Βάβυν, 
΄ς ἐστι Τυφών. Ζημήτριος δ᾽ ἐν τῷ Περὶ τῶν κατ᾽ 

Ἵἴϊγυπτον ([ΗΘ ΙΥ̓ 383) περὶ Ἴβυδον πόλιν τὰς ἀκάν- 

)ὰς ταύτας εἶναί φησιν γράφων οὕτως" “ἔχει δὲ ὃ 
'ἅτω τόπος καὶ ἄκανθϑάν τινα δένδρον, ὃ τὸν καρπὸν 

1 τούτώ. σὺ Α: οοττ. ΠΟΌΥ, ααἱ δὲ δαᾶ 2 τά γ᾽ ἄλλα 
Ἰθιτη: τἄλλα Α 11 ἔοτῦ. ἑλικτῶν ζὁρμαϑούς, τ181 ἔοτῦβ ἕλι- 
τῶν φσ᾽οβθετηδ οοὺ 14.1ὅ Τίνδιον ὕνομα. αὐτὴ ϑεῶν Α: αἰδύ. Κὶ, 
1ΒῚ ῥγαθϑίαῦ αὐτῆ, {τῇ ὃ. ὁμ. καὶ ἱερὸν 11.18 ἐπ᾽ αὐτοῖς 
ἱ στέφανοι Α: οοὐτ. Μεΐη, ἐπὶ τῇσι ὙΥτΙᾶτα 19 ῥοιῆς ἄνϑος 
ἀ: ΘΟΥΥ, Οαπΐογ, σ]οββαχη 46]. Μεΐῃ 20 στεφάνους 46]. Καὶ 
ὃ ἄβυλον Α: οοττ, ΒοΙΚΟΙ 

παρὰ ᾿Δ4λεξανδρεῦσι μέχρι καὶ νῦν. μνημονεύει δ᾽ 

χὐτῇσι στέφανοι ἐπιβέβληνται ἄνω τῆς ἀκάνϑου τοῦθδ80 



δ04 ΙΕ 

Ὁ φέρει στρογγύλον ἐπί τινων κλωνίων περιφερῶν. ἀνϑεῖ; 

δ᾽ οὗτος ὅταν ὥρα ἧ. καὶ ἐστὶ τῷ χρώματι τὸ ἄνϑος 
. καὶ εὐφεγγές. λέγεται δέ τις μῦϑος ὑπὸ τῶν 

«Αἰγυπτίων ὅτι οἵ Αὐἰϑίοπες στελλόμενοι εἰς Τροία 

ὑπὸ τοῦ Τιϑωνοῦ. ἐπεὶ ἤχουσαν τὸν Μέμνονα τετε 

λευτηκχέναι, ἐν τούτῳ τῷ» τόπῳ τοὺς στεφάνους ἀνέ 

βαλον ἐπὶ τὰς ἀκάνϑας. ἐστὶ δὲ παραπλήσια τὰ κλωνίο, 
στεφάνοις, ἐφ᾽ ὧν τὸ ἄνϑος φύεται. ὃ δὲ προειρή- 
μένος Ἑλλάνικος (. 8) καὶ ᾿ἥμασιν Αἰγύπτου βασι" 

λεῦσαι. ἰδιώτην ὄντα καὶ τῶν τυχόντων κατὰ τὸνῦ 

ς πρῶτον βίον, διὰ στεφάνου δωρεάν. ὃν ἔπεμψεν ἀνθέω! 

πλεξάμενος τῇ ὥρᾳ περικαλλεστάτων γενέϑλια ἐπιτε 

λοῦντι Πατάρμιδι τῷ τῆς Αἰγύπτου τότε βασιλεύοντι 

τοῦτον γὰρ ἡσϑέντα τῷ κάλλει τοῦ στεφάνου καὶ ἐ 
δεῖπνον καλέσαι τὸν "μασιν καὶ μετὰ ταῦτα τῶν φίλω 
ἕνα αὐτὸν ἔχοντα ἐκπέμψαι ποτὲ καὶ στρατηγόν, 47 
πτίων αὐτῷ πολεμούντων" ὑφ᾽ ὧν διὰ τὸ τοῦ Πατάρ 
μίδος μῖδος ἀποφανϑῆναι βασιλέα. 

20. ΣΥΝΘΗΜΑΤΊΑΙΟΙ στέφανοι. ἠργολαβημένοι κ΄ 

ἐχδόσιμοι. ᾿“ριστοφάνης ἐν Θεσμοφοριαξζούσαις (488 

πλέξαι στεφάνους συνϑηματιαίους εἴκοσιν. 

ἃ ΧΟΡΩ͂ΝΟΝ. ᾿΄ἅπίων ἐν τῷ περὶ τῆς Ῥωμαικῆς Ζι 

λέχτου φησὶν τὸν στέφανον πάλαι χορωνὸν καλούμενι 

ἀπὸ τοῦ τοὺς χορευτὰς ἐν τοῖς ϑεάτροις αὐτῷ χρῆσϑε 

αὐτούς τε περικειμένους καὶ ἐπὶ τὸν στέφανον ἄγων ὃ 
ξομένους. καϑὼς ἐν τοῖς Σιμωνίδου Ἐπιγράμμασ 

ἰδεῖν ἔστιν οὕτως καλουμένου (ἔτ. 1714 ΒΞ᾽ 

8 λευκὸν ΒΌΡΡΙ. 561Π06]] 6 τῷ δἀά. ς 8 ἀφ᾽ 
Α: οοὐτ. Καὶ 19 συνθηματαῖοι Α: οοττ. Εἰ 92. γορῶ 
8, αὰἱ ἀβ οογοῆα υοοβθθ]ο ἃρῚ υἱάϊὺ 9 καλούμε 
ῬΌΥΒΘΩΙΙΒ 
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Φοῖβον. ὃς ἁγεῖται (τοῖς) Τυνδαρίδῃσιν ἀοιδᾶς. 
ἁμέτεροι τέττιγες ἐπεστέψαντο χορωνῷ. 

ΑΚΙΝΙΝΟΙ. στέφανοί τινες καλοῦνται οὕτως οἱ ἐκ 

τῆς ἀκίνου τοῦ φυτοῦ πλεκόμενοι,. ὥς φησιν Ανδρων 

ὁ ἰατρός. παρέϑετο δ᾽ αὐτοῦ τὴν λέξιν Παρϑένιος 

ὁ τοῦ Ζιονυσίου ἐν τῷ πρώτῳ τῶν παρὰ τοῖς ἵστορι- 

χοῖς “έξεων (εἰμ. ἀπά]. Α1. 298). 

21. στεφανωματικὰ δὲ ἄνθη καταλέγει Θεόφρα- 

στος τάδε (.»].6,6,11)" “ἴον, Ζ΄ιὸς ἄνϑος, ἴφυον, φλόγα, 

ἡμεροχαλλές. πρῶτόν τε τῶν ἀνθέων ἐχφαίνεσϑαί φη- 
σὺν (Ὁ. ο. 8,1) τὸ λευχόιον, ἅμα δὲ αὐτῷ καὶ τὸ φλό- 

γινον χαλούμενον τὸ ἄγριον, ἔπειτα νάρκισσον καὶ 

Ιλεέριον καὶ τῶν ἀγρίων ἀνεμώνης γένος τὸ καλούμενον 
ὕρειον καὶ τὸ τοῦ βολβοῦ κώδυον. συμπλέκουσι γὰρ 

καὶ τοῦτ᾽ ἔνιοι εἰς τοὺς στεφάνους. ἐπὶ τούτοις ἥ τε 

οἰὐνάνϑη καὶ τὸ μέλαν ἴον καὶ τῶν ἀγρίων ὅ τε ἕλί- 
χρυσος χαὶ τῆς ἀνεμώνης ἡ λειμωνία καλουμένη καὶ 

ξίφιον καὶ ὑάκινϑος. τὸ δὲ ῥόδον ὑστερεῖ τούτων καὶ 
τελευταῖον μὲν φαίνεται, πρῶτον δὲ παύεται. τὰ δὲ 
ϑερινὰ μᾶλλον, ἥ τε λυχνὶς καὶ τὸ Ζιὸς ἄνϑος καὶ τὸ 
οένον καὶ τὸ ἴφυον καὶ ἀμάρακος (ὃ) Φρύγιος, ἔτι δὲ 

ὁ πόϑος καλούμενος. ἐν δὲ τῷ 9΄ ὁ αὐτὸς Θεόφρα- 
στός φησιν (ς. 19, 3) “ἐάν τις τοῦ ΕΛΙΧΡΥΣΟΥ τῷ ἄνϑει 

1 Φοῖβος εἐσαγειταν ΑΙ: ΟΟΥΥ. ὙΥ1]Δ τα τοῖς 844, ΒεΥρ 
.2 ἀοιδησαναμετρον Α: οοτΥ. Ηδτίυηρ (ἀοιδῆς ϑοῃν, ἀοιδᾶν 
53.2.9] 8 ἀκίνινοι Ἀ: ἀκίννιοι Δ 4 ἀκίνον ΟδηζῖοΥ: 
κιδὸς Ἄνδρων ζοτία886 1. α. ᾿ἀνδρέας 9 ἑἰωνιάν (ρτο 
) ΤΠοορΡἢτ 10 πρῶτον δὲ ς 11. 12 καὶ τὸν φλονον Α 

2.18 καὶ αιριον καὶ τῶν ὀρίων μανεμωνηνῆς γένος ἃ 14 ὄριον Α 
ὑπλέκουσι ΤΏΘΟΡΒτ 16 μελάνιον Α 10. 17 ἐλείχρυσος 
ἩΘΟΡὮΣ 11 λιμωνία Α 21 ὃ οτω. ἃ 28 ἐλειχρύσου 
ΘΟΡὮτ 

ΡΤ σσΠέὌΠησπέεέἔυτοσπθθ τ ὙὰἰὩν ῊΡΟΘΆΌᾺ. 

ΒΡ  - -- 
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στεφανῶται, εὔκλειαν ἴσχει μύρῳ ῥαίνων.᾽ μνημονεύει 

αὐτοῦ ᾿“λκμὰν ἐν τούτοις (ἔτ. 16 Β᾿)᾽ 

681 καὶ τὶν εὔχομαι φέροισα 

Ρ 

ΘΟ 

τόνδ᾽ ἑλιχρύσω πυλεῶνα 

κἠράτω κυπαίρω. 

καὶ Ἴβυκος (. 6)" 

μύρτα τε καὶ ἴα καὶ ἑλίχρυσος, 
μᾶλά τε καὶ ῥόδα καὶ τέρεινα δάφνα. 

Κρατῖνος δὲ ἐν Μαλϑακοῖς φησιν (1 48 Κ)" 

ἑρπύλλῳ, κρόκοις, ὑακίνϑοις, ἑλιχρύσου κλάδοις. 

ἐστὶ δὲ τὸ ἄνϑος ὅμοιον λωτῷ. Θεμισταγόρας δ᾽ ὃ 

᾿Εφέσιος ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Χρυσέῃ Βύβλῳ ἀπὸ τῆς 
πρώτης δρεψαμένης νύμφης ᾿Ελιχρύδης ὄνομα τὸ ἄνϑος 

ὀνομασϑῆναι. τὰ δὲ κρίνα φησὶν ὁ Θεόφραστοξ 

(ἃ. Ὁ]. 6,60,8) εἶναι καὶ πορφυρανϑῆ. 
Φιλῖνος δὲ τὸ ΚΡΙΝΟΝ ὑφ᾽ ὧν μὲν λείριον, ὑφ᾽ 

ὧν δὲ ἴον καλεῖσϑαι. Κορίνϑιοι δ᾽ αὐτὸ ἀμβροσίαν κα- 
λοῦσιν, ὥς φησι Νίκανδρος ἐν Γλώσδαις (ἔ;. 136 Βομηὴ). 

Διοκλῆς δ᾽ ἐν τῷ περὶ Θανασίμων Φαρμάκων 
ἍΜΑΡΑΚΟΝ, φησίν, ὃν σάμψουχόν τινες καλοῦσιν. 

28. ΚΟΣΜΟΣΑΝΔΑΛΩΝ δὲ μνημονεύει Κρατῖνος ἐν 
"Μαλϑθακοῖς διὰ τούτων (1 48 Κ)" 

κεφαλὴν ἀνθϑέμοις ἐρέπτομαι, 

λειρίοις. ῥόδοις. κρίνεσιν. κοσμοσανδάλοις. 

Κλέαρχος δ᾽ ἐν β΄ Βίων ((ΩΟ ΤΙ 808) ὅρα, φησίν, τοὺς 
τὸ κοσμοσάνδαλον ἀνείροντας Δακεδαιμονίους, οἵ τὸν 
παλαιότατον τῆς πολιτικῆς κόσμον συμπατήσαντες ἔξε- 

1 στεφανῶτε οὗ ῥαίων Α 4 πυλεῶ ακηράτων Α: ΘΟἿ. 
Βοϊϑβοηδὰθ 5 κυπέρω Α: ΟοΥγ.  Θ]οΟΚΚου 8 τερινὰ δάφηχ 
Α: οοῦν. Οδηῦοῦ 10 ἐλειχρύσου Μοῖη 1 πορφυρᾶ ΤΠΒΟΡΕΣ 
24 κρένοισιν Α: οΟΥ. ΒΟΙΒ κοσμοσάνδαλλος Δ, οἷ. Ρ. θ860 
26 ἀνευρόντας Α: οοΥν. ὅοθν (ἄποθ Ναῦθ!ϊ Οομθ) 

ι: εὐιβθς 

] 
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τραχηλίσϑησαν. διόπερ καλῶς περὶ αὐτῶν εἴρηκεν ὃ 
κωμῳδιοποιὸς ᾿ἀντιφάνης ἐν Κιϑαριστῇ (1 ὃ ΚΕ)" 

οὐκ ἐφύσων οἵ Πάκωνες ὡς ἀπόρϑητοί ποτε; 

νῦν δ᾽ ὁμηρεύουσ᾽ ἔχοντες πορφυροῦς κεκρυφάλους;" 
Ἱχέσιος δ᾽ ἐν δευτέρῳ περὶ Ὕλης τὸ ΛΕΎΚΟΙΟΝ φησι 
μεσότητά τινα ἔχειν ἐν τῷ στύφειν, πολὺ δ᾽ ἀρίστην 

εὐωδίαν καὶ δυναμένην τέρπειν, ἀλλὰ πρὸς ὀλίγιστον. 

“τὸ δὲ μέλαν, φησί, τὴν μὲν αὐτὴν ϑεωρίαν ἔχει, 
εὐῶδες δ᾽ ἐστὶ πολὺ μᾶλλον. ᾿“πολλόδωρος δὲ ἐν 

τῷ περὶ Θηρίων (ἔτ. 10 ϑομπ. Νῖο. ρ. 195) φησί: ᾿χαμαίπι- 

τυν, οἱ δὲ ὁλόκυρον, οἱ δὲ ᾿ἀϑήνησιν ἰωνιάν, οἱ δὲ 
κατ᾽ Εὔβοιαν σιδηρῖτιν. Νίκανδρος δ᾽ ἐν δευτέρῳ 
Γεωργικῶν --- τὰ δὲ ἔπη ὀλίγον ὕστερον (φ. 688) παρα- 
ϑήσομαι, ὅταν περὶ πάντων τῶν στεφανωματικῶν ἀνθῶν 

διεξέρχωμαι --- τὸ ἴον, φησίν. ᾿Ιωνιάδες τινὲς γύμαι 

Ἴωνι ΕΣ πὴ ν πρώτῳ. τὸν δὲ ΝΆΡΚΙΣΣΟΝ ἐν τῷ 
.---..-..........ὕβ...ὕ.. σοισπσνον ά,... 

ς΄ περὶ Φυτῶν ἱστορίας (ο. 6, 9) ὁ Θεόφραστος ̓ καλεῖ- 
τε τεττατετετετετ 3 ---......- ..---............ἅ 

σϑαί φησι καὶ λείριον. εἶθ᾽ εἶθ᾽ ὑποβὰς ὡς διαλλάσασοντα 

τίϑησιν νάρκισσον καὶ λείριον. Εὔμαχος δ᾽ ὃ Κορχυ- 

ραῖος ἐν Ῥιζοτομικῷ καὶ ἀκακαλλίδα φησὶ καλεῖσϑαι 
τὸν νάρκισσον καὶ χρόταλον. τοῦ δὲ ἡμεροκαλλοῦς 

χαλουμένου ἄνθους, ὃ τὴν μὲν νύκτα μαραίνεται, ἅμα 

δὲ τῷ ἡλίῳ ἀνατέλλοντι ϑάλλει, μνημονεύει Κρατῖνος 
ἐν Μαλϑακοῖς λέγων οὕτως ( 48)" 

ἡμεροκαλλεῖ τε τῷ φιλουμένῳ. 
τῆς ὃ ΕΡΙΤΥΛΛΟΥ, Οῆλθ, ἘΠ Οὐ ὙτῸς (ι. 9]. 6, 7, 3» 

τὴν ἄγριον κομίξοντες, ἔκ - τῶν ὀρῶν φυτεύουσιν ἐν 

Σικυῶνι καὶ ̓ Δϑήνησιν ἔκ. τοῦ Ὑμηττοῦ. παρ᾽ ἄλλοις 

ὅ ἔοτί. τὸ λευκὸν ἴον 11 [οτύ. οἵ δ᾽ {ἐν Πόντῳ ὁλόκυρον, 
οἵ. Ῥῖοβο. ΠΠΠ1δ 18 καὶ αἰριον ἃ 27 τὴν ἀγρίαν ΒΒ ὀρῶν 
ὙΠΘΟρΒγ: ἀγρῶν Α (ἐκ. τ. ἀ. οτα. Ε) 

ἃ 
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ὃὲ {ὅλα ὄρη πλήρη ἐστὶ τοῦ ἄνθους. καϑάπερ ἐν 

Θράκῃ. Φιλῖνος δέ φησιν αὐτὴν ζυγίδα καλεῖσϑαι. 
περὶ δὲ τῆς ΛΎΧΝΙΔΟΣ λέγων ᾿“μερίας ὃ Μακεδὼν ἐν 
τῷ Ῥιξοτομικῷ φησιν ἀναφῦναι αὐτὴν ἔκ τῶν ᾿άφρο- 

δίτης λουτρῶν, ὅτε Ἡφαίστῳ συγκοιμηϑεῖσα ἡ ̓ Ζφρο- 

δίτη ἐλούσατο. εἶναι δ᾽ ἀρίστην ἐν Κύπρῳ καὶ Μήμνῳ, 

ἐστίν. ἀρίστη δ᾽ ἐστὶν ἐν Ἰλλυριοῖς τοῖς ἀνῳκισμένοις 

θβοτῆς ϑαλάσσης. Φιλῖνος δέ φησι τὰ ἄνϑη τῆς ἴριδος 

λέγεσϑαι λύκους διὰ τὸ ἐμφερῆ εἶναι λύκου χείλεσι. 
Νικόλαος δ᾽ ὃ ΖΙαμασκηνὸς ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν Ἱστοριῶν 

πρὸς ταῖς ἑκατὸν (ΠΟ 1Π 416) περὶ τὰς Ἄλπεις λίμνην 

τινά φησιν εἶναι πολλῶν σταδίων οὖσαν. ἧς περὶ τὸν 

κύκλον πεφυκέναι δι᾽ ἔτους ἄνϑη ἥδιστα καὶ εὐχρού- 

στατα, ὅμοια ταῖς καλουμέναις ΚΑΛΧΑΙΣ. τῶν δὲ κχαλ- 
χῶν μέμνηται καὶ ᾿Δλκμὰν ἐν τούτοις (ἔν. 89)" 

χρύσιον ὅρμον ἔχων ῥαδινᾶν πετάλοισι καλχᾶν. --- 

Ὁ μνημονεύει αὐτῶν χαὶ Ἐπίχαρμος ἐν ᾿Δγρωστίνῳ 
Φ. 219 1ὴ. 

29. 'τῶν δὲ ΡΟΔΩΝ, φησὶ Θεόφραστος ἕν τῷ 

ἕχτῳ (ἃ. Ὁ]. ὁ, ὁ, 4), πολλαί εἰσι διαφοραί. τὰ μὲν γὰρ 
πλεῖστα αὐτῶν [εἰσὶν] πεντάφυλλα, τὰ δὲ δωδεκάφυλλα, 

ἔνια δ᾽ ἐστὶ καὶ ἑκατοντάφυλλα περὶ Φιλέππους. λαμ- 

βάνοντες γὰρ ἐκ τοῦ Παγγαίου φυτεύουσιν" ἐκεῖ γὰρ 

1 ὅλα δα 4. Μοΐῃ (ὅλως ΤΉΘΟΡΒΓΙ: οοττ. Ομ πμθ ἀ6υ) 6 λούοιτ' 
Α λούεται ἘΠ: οοΥτ. Καὶ 1 ἡ δ᾽ ἵερις Α: οοΥγ. Ἐἰ 10 ἔοτῦ 
τοῖς ἀνακεχωρισμένοις, ἐν τῇ ἀνακεχωρηκυίᾳ ΤΉΘΟΡΕΙ 11 ἵερι 
δὸς Α: οοΥτ. Εὶ 19 γρύσιον ς οὐ ἴοτί. Α; 6ρῸ π181}} πούαγ 
ῥαδινὰν εὖ κάλχαν Α ἘΠ: οοττ. Π 4166, πετάλοις ἴσα ΒΒῈ 30 ἀγθ 
στείνωι Α ῶ4 αὐτῶν εἰσιν οτὰ. ΤΏΘΟΡΕΤΣ 
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γίγνεται πολλά. μικρὰ δὲ σφόδρα τὰ ἐντὸς φύλλα ἡ 
γὰρ ἔκφυσις αὐτῶν οὕτως ἐστὶν ὥστ᾽ εἶναι τὰ μὲν 
ἐντός, τὰ δὲ ἐκτός" οὐκ εὔοσμα δὲ οὐδὲ (λ ἴ 8. φ᾽ οὐχ εὔοσμα δὲ οὐδὲ μεγάλα τοῖς 
μεγέϑεσιν. τὰ δὲ πεντάφυλλα εὐώδη μᾶλλον ὧν τραχὺ 

μύρον ἥδιστον. χαὶ τῶν ἴων δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀνθέων 
ἄχρατοι μάλιστα καὶ ϑεῖαι αἱ ὀσμαί: διαφερόντως δὲ 

ἡἣ τοῦ χρόχου.᾽ Τιμαχίδας δὲ ἐν τοῖς Ζείπνοις τὸ 

ῥόδον φησὶ τοὺς ᾿Δρκάδας καλεῖν εὔομφον ἀντὶ τοῦ 
εὔοσμον. ᾿4πολλόδωρος δ᾽ ἐν δ΄ Παρϑικῶν ({-. 8 ΒΟΥ) 
ἄνϑος τι ἀναγράφει καλούμενον ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΝ χατὰ τὴν 

Παρϑικὴν χώραν, περὶ οὗ τάδε φησίν “καὶ μυρσίνης 

γένη ποικίλα μῖλάξ τε καὶ τὸ καλούμενον φιλάδελφον, 

γὰρ ἐκ διαστήματος αὐτομάτως κράδανι συμπέσωσι, 

ἐμψύχων περιπλοχὴν ἐν τῷ... .. μένουσιν ἡνωμέναι 

{(χαὶΣ καϑάπερ ἀπὸ ῥίζης μιᾶς [καὶ] τὸ λοιπὸν ἀνα- 
τρέχουσιν καὶ ζωοφυτοῦσιν᾽ διὸ καὶ τοῖς ἡμέροις φυ- 
λακὴν ἀπ᾿ αὐτῶν κατασκευάξουσιν. ἀφαιροῦντες γὰρ 

τῶν ῥάβδων τὰς λεπτοτάτας καὶ διαπλέξαντες [τε] 
δικτύου τρόπῳ φυτεύουσιν κύκλῳ τῶν κηπευμάτων᾽" 
καὶ ταῦτα συμπλεκόμενα περιβόλου παρέχεται δυσπάρ- 
οδον ἀσφάλειαν: 

50, ἀνθῶν δὲ στεφανωτικῶν μέμνηται ὃ μὲν τὰ 

1 καὶ ϑεῖαι ἃ Ἐ: ἐκεῖ ἢ γμουρέν, Ὧ60 γΙαθύυγ 4110 ΑὐμΘηΒθ 5 
βου ρβίθθθ 9 τ λ μρόύμᾳ ΔῈ: ὁοτγ, Νάσος 10 περιπλοκῇ Τὶ (οτη. 
ἐντῷ) ἐντῷ. ἘΝ μένουσιν Κ 1 ἐμ οὖ τ Κκ 

τὸ χάτω. εὐοσμότατα δὲ τὰ ἐν Κυρήνῃ, διὸ καὶ τὸ ὁ 

ὃ τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαβε τῇ φύσει πρόσφορον. ἐπειδὰν ἃ 

Σ Κύπρια Ἔπη πεποιηκὼς Ηγησίας ἢ Στασῖνος" “4ημο- 96 ! 
,: ἘΞ γὰρ ὁ μι. 1.5λονασθεὺς, ἢ ΠΥ ήσισες ἐν τῷ περὺ 

᾿ 
Ι 
[ 

Ι 
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αὐτὰ εἶναί φησι. ποιήματα". λέγει δ᾽ οὖν ὅστις ἐστὶν ὃ 

ποιήσας αὐτὰ τὰ ἔν τῷ ὑς οὑτωσί (ἔν. 8. ΚΙ) 

“εἵματα μὲν χροὶ ἕστο τά οἵ “Χάριτές τε χαὶ Ὧραι 

ποίησαν καὶ ἔβαψαν ἐν ἄνϑεσιν εἰαρινοῖσιν. 

οἷα φοροῦσ᾽ ὧραι, ἔν τε κρόχῳ ἔν 9᾽ ὑακίνϑῳ 

ἔν τε ἴῳ ϑαλέϑοντι ῥόδου τ᾽ ἐνὶ ἄνϑει καλῷ, 

ἡδέι νεχταρέῳ, ἔν τ᾽ ἀμβροσίαις καλύκεσσιν 
ἔ ἄνϑεσι ναρκίσσου καλλιρρόου δ᾽ οια ᾿φφροδίτη 

ὥραις παντοίαις τεϑυωμένα εἵματα ἕστο. 

οὗτος ὃ ποιητὴς καὶ τὴν τῶν στεφάνων χρῆσιν εἰδὼς. 

φαίνεται δι᾽ ὧν λέγει (ἔν. 4)" 

ἣ δὲ σὺν ἀμφιπόλοισι φιλομειδὴς ᾿ἀφροδίτη. .. 
πλεξάμεναι στεφάνους εὐώδεας ἄνϑεα γαίης 

ἂν κεφαλαῖσιν ἔϑεντο ϑεαὶ λιπαροχρήδεμνοι., 

Νύμφαι καὶ Χάριτες. ἅμα δὲ χρυσῆ ᾿Ζφροδίτη, 

ὅ καλὸν ἀείδουσαι κατ᾽ ὄρος πολυπιδάκου Ἴδης. 

68821. Νέκανδρος δ᾽ ἐν δευτέρῳ Γεωργικῶν καταλέγων 

καὶ αὐτὸς στεφανωτικὰ ἄνϑη καὶ περὶ ᾿Ιωνιάδων Νυμ- 

φῶν καὶ περὶ ῥόδων τάδε λέγει (ἔν. 14 ΒοΠη)" 

ἀλλὰ τὰ μὲν σπείροις τε καὶ ὡς ὡραϊα φυτεύοις, 

ἄνϑε᾽ Ἰαονίηϑε" γένη γε μὲν ἰάσι δισσά. 

ὠχρόν τε χρυσῷ τε φυὴν εἰς ὦπα προσεικές, 
ἅσσα τ᾽ Ἰωνιάδες Νύμφαι στέφος ἁγνὸν Ἴωνι 

οι 

ὅ Πισαίοις ποϑέσασαι ἐνὶ κλήροισιν ὕρεξαν. 

8 ἱμάτια μὲν Α: ΘΟΥΡ. Οϑηΐου χροιᾶς τότε οἷ Α: ΘΟΥγς 
Μοΐπ, δ φέρουσ᾽ αὐταί Μεΐπ, φιλοῦσ᾽ ὧραι γάτα, ὅσσα φέ- 
ρουσ᾽ ὧραι Ἡθοκον 1 ἡδεῖ Αἢ 8.9 σοτσταρϊ οὐ τ ΕΠ], ΒΝ 
εὐανϑέος ναρλίσσου....... ἘΞ ΞΣΣ καλλίχροα τοῖ᾿ ᾿ἀφροδίτη; 
ὉΌῚ τοῖ᾿ Μρίῃ, ῃ181 αϊῃ δι᾽ ᾿ἀφροδίτη, αὖ νοϊαϊῦ ὅα5Β 19. Βιαύατπ 
ποῦ. Μοῖπ. 18 περὶ τῶν ἰάδων Α: οοττ. Κ,, οἴ, Βύταρ. Ν1ΠΡ. 366 
20 καὶ ὅσσ᾽ ϑομβηθιάθυ 21 ἄνθη Α: ΟΟΥΤ. θη μὲν 
᾿Ιάδι Μοῖα, αποᾶ 581 γοτῦμῃ, γ. 80 ἔοτί. ἀλλ᾽ ἕω μὲν βου θοπαι 
22 εἰς ὦ πατρος εἰιδὲς Α: ἀἰϊοὶ. βομνν, προσεικές Καὶ 
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ἤνυσε γὰρ χλούνηνδε μετεσσύμενος σκυλάκεσσιν. 

᾿Δλφειῷ καὶ λύϑρον ἑῶν ἐπλύνατο γυίων, 
ἑσπέριος Νύμφαισιν Ἰαονίδεσσι νυχεύσων. 
αὐτὰρ ἀκανθοβόλοιο ῥόδου κατατέμνεο βλάστας 

τοτάφροις τ᾽ ἐμπήξειας. ὅσον διπάλαιστα τελέσκων. 
πρῶτα μὲν Θδονίηϑε Μίδης ἅπερ ᾿4σίδος ἀρχὴν 
λείπων ἐν κλήροισιν ἀνέτρεφεν ᾿Ημαϑίοισιν, 

αἰὲν ἐς ἑξήκοντα πέριξ κομόωντα πετήλοιο" 

δεύτερα Νισαίης Μεγαρηίδος, οὐδὲ Φάσηλις 

τὸ οὐδ᾽ αὐτὴ Δεύχοφρυν ἀγασσαμένη ἐπιμεμφής. 

““ηϑαίου Μάγνητος ἐφ᾽ ὕδασιν εὐθαλέουσα. 

κισσοῦ δ᾽ ἄλλοτε κλῶνας ἑυρρίζου καπέτοισιν., 

πολλάκι δὲ στέφος αὐτὸ κορυμβηλοῖο φυτεύσαις 

᾿ς ϑράσκιον ἢ ἀργωπὸν ἠὲ κλαδέεσσι πλανήτην" 
30 βλαστοδρεπιδεχυτοιο καὶ εἰς μίαν ὄρσεο κόρσην, 

σπεῖραν ὑπὸ σπυρίδεσσι νεοπλέκτοισι καϑάπτων, 
ὔὄφρα δύο κροκόωντες ἐπιζυγέοντε κορύμβοι 

μέσφα συνωρίζωσιν ὑπερφιάλοιο μετώπου, 
χλωροῖς ἀμφοτέρωϑεν ἐπηρεφέες πετάλοισιν. 

5.25 σπέρματι μὴν κάλυκες κεφαλήγονοι ἀντελέουσιν, 

ἀργήεις πετάλοισι, κρόκῳ μέσα χροιισϑεῖσαι" 

᾿ ἃ χρίνα, λείρια δ᾽ ἄλλοι ἐπιφϑέγγονται ἀοιδῶν, 
᾿ οὗ δὲ χαὶ ἀμβροσίην, πολέες δέ τε χάρμ᾽ ᾿Ζ“φροδίτης" 

“1 χλοῦν ἦν δὲ Α: οοτ. ὅπ 2 αλφιω Α ὅ ὁδὸν Α: 
σοτΥ, ΜδΊη διπάλεστα τελεσχῶν ΔΑ: 6ΟΥῪ. 508] 6 ὠδονιη- 

: ΘΟΥΥ͂, 5΄Θ0Π 1 ηματίοισιν Α: ΟΟΥΥ. ὟΥ Θβύοιι 
19 γισεης : οοτγ, (δαΐευ 10 ἀγασσαμένης Α: οοτΥ. 0. 
12 κλῶνες ΑΙ: οοτὐτ, (88 18 κορυμβήλοιο ΑΔ 14 ἡ ποικίλη 

Γἔλιξ), ἣν δὴ καλοῦσί τινες ϑρῳκίαν ΤΠΘΟΡὮΥ. Ἀ. }]. 8, 18, 8 
πΠρ6α9 δπ60 Θρῴάκιον ΘΙΩΘΤΠΔΥΘ ηαργωπονηε Α: αἰδῦ. ΒοΠη 

ἰὅ βλαστοδρεπῆ δ᾽ ἐχυρῷο ὙΥΠατα ὀρεοκορσήν Α: οοττ. ΤΟΒΟΒη οἰ 
κορύμβοις Α: ὁοοττ. ΟδπίοΥ 18 μέσσα Α: οοΥΥ, Μεΐῃ 

ἢ σπερματίνην ἈΑ: ΟΟΥΥ. ϑόη κεφαληγόνοι ϑοῆῃπ 21 χροι- 
"θεῖσαι αὶ 23 τε Β0μῃ: γε ἃ 
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69 

ϑι 

Ε 40 ἕρπυλλον δὲ φριαλευσοτὲν βώλοισι φυτεύσεις. 

θ84 

ἤρισε γὰρ χροιῇ. τὸ δέ που ἐπὶ μέσσον ὄνειδος 
ὅπλον βρωμήταο διεκτέλλον πεφάτισται. 

ἶρις δ᾽ ἐν δίξῃσιν ἀγαλλίας ἥ 8’ ὑακίνϑῳ 
αἰαστῇ προσέοικε, χελιδονίοισι δὲ τέλλει 

ἄνθεσιν ἰσοδρομεῦσα, χελιδόσιν., αἵ τ᾿ ἀνὰ κόλπῳ 
φυλλάδα νηλείην ἐκχεύετον, ἀρτίγονοι δὲ 

εἴδοντ᾽ ἠμύουσαι αἰεὶ κάλυκες στομίοισιν. 

σὺν καὶ ἅπερ τ᾽ ὀξεῖα χροιῇ λυχνὶς οὐδὲ ϑρυαλλίς, 
οὐδὲ μὲν ἀνθεμίδων κενεὴ γηρύσεται ἀκμή, 

οὐδὲ βοάνϑεμα κεῖνα τά τ᾽ αἰπύτατον κάρη ὑψοῖ, 

φλόξ τὲ ϑεοῦ αὐγῇσιν ἀνερχομένῃς ἰσάουσα. 

φο 

[ἢ 

ὄφρα κλάδοις μακχροῖσιν ἐφερπύξων διάηται 

ἠὲ κατακρεμάησιν ἐφιμείρων ποτὰ Νυμφέων. 

καὶ δ᾽ αὐτῆς μήκωνος ἄπο πλαταγώνια βάλλοις, 

ἄβοωτον κώδειαν ὄφρα κνώπεσσι φυλάξῃ" 

4 φυλλάσιν ἦ γὰρ πάντα διοιγομέναισιν ἐφίζξει 

ἑρπετά, τὴν δὲ δρόσοισιν ἐισκομένην βοτέονται 

χώδειαν, καρποῖο μελιχροτέρου πλήϑουσαν. 

ϑρίων δ᾽ οἰχομένων ῥέα μὲν φλόγες, ἄλλοτε ῥιπαὶ 

πῆξαν σάρκα τυπῇσι" τὰ δ᾽ οὐ βάσιν ἐστήριξαν, 
[ϑροῖα δ᾽ οὐ λέγει τὰ τῆς συκῆς, ἀλλὰ τὰ τῆς μήκωνος 

χροιῇ, Δ. ἠδὲ ϑρ. ὙΥΠ]ατα 10 κεινὰ δα επυτατον 00 
Α: ΘΟΥΤ. ὅν ὑψοῦ Α: οοΥγ. Οδ8 11 τε ϑοῃπ: δὲ 
ἰσάουσα Κ: ἀαουύα αὶ 12 οοιταρύαβ 14 ἐφ᾽ μιρωῶν (δῖ0) 
ΟΟΥΥ. 5081 185 δ᾽ αὐτὸς Υ1π 16 οὐ 19 κωδιαν Α 
λασσινηγαρ Δ : ΘΟΟΥΥ. ὅοῃ 18 δροσισιν Α: ΟΟΥἿΤ. 5 
χομένων Α: ὁοΥγ. βομν ρειπη Α: ὁοῖγ. [ΘΟ Ξϑομη. 21 πλῆξ 
Α: οοΥγ. ομῃ σαρκοτυπησι Α: ὁοοΥγ. ΟΞ. 22. 5080] 
αν. 20 μβ Αὐμβθῃδϑὶ αὐΐϊᾶθιι υἱαθίαν 

Θ 
τὰ ἃ 
Ξ.Ὲ 
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τὰ ἢ δ0 οὔτε τι παι βρώμην ποτιδεγμένα᾽ πολλάκι δ᾽ ἴχνη 

στιφροῖς ὠλίσϑηναν ἐνιχρίμψαντε καρείοις" 

ἁδρύνει δὲ βλάστα βαϑεῖ᾽ ἐν τεύχεϊ κόπρος. 
σαμψύχου λιβάνου τε νέας χλάδας ἠδ᾽ ὅσα κῆποι Ρ 

ἀνδράσιν ἐργοπόνοις στεφάνους ἔπι πορσαίνουσιν. 
ὕδ ἢ γὰρ καὶ λεπταὶ πτερίδες καὶ παιδὸς ἔρωτες 

λεύκῃ ἰδαιόμενοι, ἐν καὶ κρόκος εἴαρι μύων 
χύπρος τ᾽ ὀσμηρόν τε σισύμβριον ὅσσα τε κοίλοις 
ἄσπορα ναιομένοισι τόποις ἀνεϑρέψατο λειμὼν 

κάλλεα, βουφϑαλμόν τε καὶ εὐειδὲς Διὸς ἄνϑος, 
 χάλκας, σὺν δ᾽ ὑάκινϑον ἰωνιάδας τε χαμηλὰς 6 
ὀρφνοτέρας, ἃς στύξε μετ᾽ ἄνϑεσι Περσεφόνεια. 
σὺν δὲ χαὶ ὑψῆέν τε πανόσμεον ὅσσα τε τύμβοι 
φάσγανα παρϑενικαῖς νεοδουπέσιν ἀμφιχέονται., 

αὐταί τ’ ἠιϑέας ἀνεμωνίδες ἀστράπτουσαι 

τηλόϑεν ὀξυτέρῃσιν ἐφελκόμεναι χροιῇσιν. 

ἐν ἐνίοις δὲ γράφεται “ ἐφελκόμεναι φιλοχροιαῖς.7 
πᾶς δέ τις ἢ ἑλένειον ἢ ἀστέρα φωτίζοντα 4 
δρέψας εἰνοδίοισι ϑεῶν παρακάββαλε σηκοῖς 

ἢ αὐτοῖς βρετάεσσιν, ὅτε πρώτιστον ἴδωνται᾿ 

πολλάχι ϑελμια καλά, τοτὲ χρυσανϑὲς ἀμέργων 
)λείριά τε στήλαισιν ἐπιφϑίνοντα καμόντων 

1 οὐδ᾽ ἔμπα Ὑ͵]ΊΊατα 2 στιφροῖς (απ, ᾿ἰἴθτῶ, Θτ888) Α 
σαν ΑΙ: ΘΟΥΓ. ϑ΄0ΠΠ καρείγοις (πῶ 1100. ογᾶ88) Α,, 

οὔ ἔπετιῦ καρήνοις, αὖ νοϊαϊῦ ΤΟ ΒΟΠπ 8 βαϑεῖ ἐν τεύχει 
Ὁπόν Α: σοΥΥ. ϑοΠη 4. χηποπανδρασιν Ἀ: ΟΟΥΥ. 5, αὖ 
οὐ ὅ ἐπιπορσ. ἃ: οοττ. Μϑίῃ 1 ταρι μυΐων ΑΔ: 6ΟΥΥ. 

8 τε κ᾽ οιαοισ ἃ: οοτῖ. Ῥοσ 9 νεομένοισι ποτοις Α: 
στ, Οδ8 (ναομένοισι, ἀποᾶ οοττ. Ν61η) 10 εὐῶδες Α: ΘΟ. 
ἊπΠ 11 τωὠνιδας Α: οοττ. 568] 18 ὑψήεντα ταπανοῦσ μεον 

ΘΟΥΤ. Μοῖπ (ἀποο (88) 14 νεοχουπαισιν Α: οοΥΥ. Μρπ 
ειαν Α: σοΥΥ. ϑόῆη [19 εἰνοδίοισιν Α 20 ὅτε ΜΕΘ᾿: 

εἈΆ 421 9εῖ μια Α οοτταρίο, ϑερμία Πα τό τε Α: 
. βοθ 22 λίριάστε Α: οοττ. Οδηΐοι στήλεσιν Α 
ἈΤΗΣΝΑΕῦΒ 1Π|| 33 
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καὶ γεραὸν πώγωνα καὶ ἐντραπέας κυκλαμίνους 
σαύρην ϑ'. ἣ χϑονίου πέφαται στέφος Ἡγεσιλάου. 

92. ἐκ τούτων τῶν ἐπῶν δῆλον γίνεται ὅτι ἕτερόν. 

ἐστιν τὸ χελιδόνιον τῆς ἀνεμώνης" τινὲς γὰρ ταὐτὸ 

εἶναί φασι. Θεόφραστο ς δέ φησι (.}}.1,16,1)" “τὰς δ᾽, 
ἀνϑήσεις λαμβάνειν δεῖ συνακολουϑοῦντα τοῖς ἄστροις 

τὸ ἡλιοτρόπιον καλούμενον καὶ τὸ χελιδόνιον" καὶ γὰρ 

τοῦτο ἅμα τῇ χελιδόνι ἀνϑεῖ. καὶ ἀμβροσίαν δὲ ἄνϑο 

[. 

τι ἀναγράφει ὃ Καρύστιος ἐν ἹἸστορικοῖς Ὑπομνήμασι, 

λέγων οὕτως (ἨΔ ΤΥ 8617) ᾿Νέκανδρός φησιν (ἔτ. 1 Ἷ 

568) ἐξ ἀνδριάντος τῆς κεφαλῆς ᾿4λεξάνδρου τὴν καλου- 

μένην ἀμβροσίαν φύεσϑαι ἐν Κῷ. προείρηται δ᾽ ἄν 

Ε . 6810) περὶ αὐτῆς ὅτι τὸ χρίνον οὕτω λέγουσι. Τι 
μαχίδας δ᾽ ἐν τετάρτῳ Δείπνου καὶ ϑήδειόν τι ἀνα 

γράφει καλούμενον ἄνϑος" 

ϑήσειόν 8᾽ ἁπαλὸν μήλω ἐναλίγκιον ἄνϑος. 

“Δευκερέης ἱερὸν περικαλλέος. ὅ ῥὰ μάλιστα 
φίλατο. 

ἀπὸ τούτου δέ φησι τοῦ ἄνϑους καὶ τὸν τῆς ᾿Δριάδνη 

καλούμενον στέφανον πεπλέχϑαι. καὶ ὁ Φερεκράτη 
ὀδϑδδὲ ἢ ὁ πεποιηκὼς τὸ δρᾶμα τοὺς Πέρσας μνημονεύ 

καὶ αὐτὸς ἀνθῶν τινῶν στεφανωτικῶν φησιν (1 188 

ὦ μαλάχας μὲν ἐξερῶν, ἀναπνέων δ᾽ ὑάκινϑον, 

καὶ μελιλώτινον λαλῶν καὶ ῥόδα προσσεσηρώς᾽ 
ὦ φιλῶν μὲν ἀμάρακον, προσκυνῶν δὲ σέλινα, 
γελῶν δ᾽ ἱπποσέλινα καὶ κοσμοσάνδαλα βαίνων, 

5 ἔγχει κἀπιβόα τρίτον παιῶν᾽., ὡς νόμος ἐστίν. 

ῷ ἡγεσιλίου Α: σοτΓ. ϑδίτα 6. ξοτέ. λαμβάνει ἀεὶ συναν 
αἸιῦον ΤΠΘΟΡΕΣ 17 Λευκοϑέης Οδ5, γὶΣ τοεῖβδ  πσεριβαλ, 
ὅν ρὰ ΑΔ: οοΥτ. ΟδΒ 2ὅ προσκινῶν Ἀ: σοτγ. Εἰ (ΒΌΡΘΥΒΟΓ,, 
26 κοσμοσάνδαλλα Α: οοτγ. Εἰ ; 
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ὁ δὲ πεποιηκὼς τοὺς εἰς αὐτὸν ἀναφερομένους Μεταλ- 
λεῖς φησιν (10. 171)" 

ὑπ᾿ ἀναδενδράδων ἁπαλὰς ἀσπαλάϑους πατοῦντες 
ἐν λειμῶνι λωτοφόρῳ κύπειρόν τε δροσώδη Ὀ 

κἀνθρύσκου μαλακῶν τ᾽ ἴων λείμακα καὶ τριφύλλου. 
ἔν τούτοις ζητῶ τί τὸ τρίφυλλον. καὶ γὰρ εἰς 4 ημα- 

θέτην ἀναφέρεταί τι ποιημάτιον ὃ ἐπιγράφεται Τρί. 

φυλλον. κἀν τοῖς ἐπιγραφομένοις δὲ ᾿4γαϑοῖς ὁ Φερε- 
χράτης ἢ Στράττις φησίν (0. 148)" 

λουσάμενοι δὲ πρὸ λαμπρᾶς 

ἡμέρας ἐν τοῖς στεφανώμασιν. οἱ δ᾽ ἐν τῷ μύρῳ 
᾿ λαλεῖτε περὶ σισυμβοίων κοσμοσανδάλων τε. 

καὶ Κρατῖνος ἐν Μαλϑακοῖς (Ὁ. 43)" 

παντοίοις γε μὴν κεφαλὴν ἀνϑέμοις ἐρέπτομαι., 

λειρίοις ῥόδοις χρίνεσιν κοσμοσανδάλοις ἴοις 6 

καὶ σισυμβρίοις ἀνεμωνῶν κάλυξί τ᾽’ ἠριναῖς 
ἑρπύλλῳ κρόκοις ὑακίνϑοις ἐλειχρύσου κλάδοις 

ὅ οἰνάνϑησιν ἡμεροκαλλεῖ τε τῷ φιλουμένῳ, 

Ενθοαύσκζου.. ....... ναρκδίσσου φόβῃ 

τῷ τ’ ἀειφρούρῳ μελιλώτῳ κάρα πυκάξομαι" 
καὶ .. κύτισος αὐτόματος παρὰ Μέδοντος ἔρχεται. 

50. ἡ δὲ τῶν στεφάνων καὶ μύρων πρότερον εἴσοδος 
εἰς τὰ συμπόσια ἡγεῖτο τῆς δευτέρας τραπέζης, ὡς 

παρίστησι Νικόστρατος ἐν Ἱδευδοστιγματίᾳ διὰ τού- 

τῶν (1 221 Κ)᾽ 

καὶ σὺ μὲν ἃ 
τὴν δευτέραν τράπεζαν εὐτρεπῆ ποίει. 

1 ςτὸν» αὐτὸν οἸΐτη Καὶ, 864 νἷχ ορυϑ 8 ἀσπαλάϑους 
βυβροοίπη ὅ λίμακα α 12 λαλεῖται Α: οοΥΥ. ΠΟΥ 18 κρί- 
σις Α: 607. ῬοσΒ 16 ἀνέμων ὧν Δ: ΟΟΙΥ. τα. 060 1717 ἕλι- 

χούσου Ἀ: ὁοτΥ. Μεῖη 19 ἀνθρυσκισσου φοβῃ Α: ἀϊδῦ. ΒοΙρΚ 
21 χαὶ γὰρ Ἠρττ, καὶ δὴ Μεῖὶπ 

9..." 
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κόσμησον αὐτὴν παντοδαποῖς τραγήμασδιν, 

μύρον, στεφάνους. λιβανωτόν, αὐλητρίδα λαβέ. 

Φιλόξενος δ᾽ ὁ διϑυραμβοποιὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ 
Δείπνῳ ἀρχὴν ποιεῖται τὸν στέφανον τῆς εὐωχίας 

οὑτωσὶ λέγων (ἔτ. 1 Β)" ῦ 
κατὰ χειρὸς δ᾽ 

ἤλυϑ᾽ ὕδωρ' ἁπαλὸς παιδίσκος ἐν ἀργυρέᾳ φέρων 
προχόῳ ἐπέχευεν. 

εἶτ᾽ ἔφερεν στέφανον λεπτᾶς ἀπὸ μυρτίδος εὐγνήτων 

κλαδέων δισύναπτον. 10 
6 Εὔβουλος Τιτϑαῖς (1 204 Κ)᾽ 

ὡς γὰρ εἰσῆλθε τὰ γερόντια τότ᾽ εἰς δόμους, 

εὐδϑὺς ἀνεκλίνετο᾽ παρῆν στέφανος ἐν τάχει, 

ἤρετο τράπεξα, παρέκειϑ᾽ ἅμα τετριμμένη 

μᾶξα χαριτοβλέφαρος. 1 

τοῦτο δ᾽ ἦν ἔϑος καὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις, ὡς Νικόστρα- 

τός φησιν ἐν Τοκιστῇ. Αἰγύπτιον γὰρ ὑποστησάμενος 

τὸν τοκιστήν φησιν (10. 220)" 

καταλαμβάνομεν τὸν πορνοβοσκχὸν καὶ δύο 

Ε ἕτέρους κατὰ χειρὸς ἀρτίως εἰληφότας 20 

καὶ στέφανον. εἶεν" καλὸς ὁ καιρός, Χαιρεφῶν. 

σὺ δὲ γαστρίξου, Κύνουλκε᾽ καὶ μετὰ ταῦτα ἡμῖν 
εἰπὲ διὰ τί Κρατῖνος εἴρηκε (ἴ. ὁ) τὸν μελίλωτον “τῷ 

τ᾽ ἀειφρούρω μελιλώτῳ.᾽ ἐπεὶ δέ σε ὁρῶ ἔξοινον ἤδη 
γεγενημένον --- οὕτως δ᾽ εἴρηκε τὸν μεϑύσην ά4λεξις 30 

ἐν Εἰσουκιξομένῳ (11 818 Κ) --- παύσομαί σε ἐρεσχηλῶν καὶ 

8 ἴογῦ. {καὶ Φιλόξενος δέ, τἱδὶ τ. 4 ἕαϊῦ τὸν ζμύρτινον» 
στέφανον 8 προχοῶ φέρων Α: ἰτάμϑρ. ΒΡᾺΚ 9 στεφανο- 
λεπτας ἀπὸ μυρτίδων Δ: οοττ. ατούθἑεπα 10 κλάδων Α: 
ΟοΥΥ. ΒρῚς 18 ὁ στέφανος Α: οοΥ. Εγβαγαῦ 19 δύ᾽ 
22 σὺ δὲ γαστρίζου, ᾿δ6ο ἴῃ πιαῦ]0 ἀἸ]οΟσῸ βθηϑαπη ποῦ δ θη 
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τοῖς παισὶ παρακελεύομαι κατὰ τὸν Σοφοκλέα. ὃς ἐν 
Συνδείπνοις φησί (ἔτ. 1838 Ν)" 

φορεῖτε, μασσέτω τις. ἐγχείτω βαϑὺν 688 

χρατῆρ᾽" ὅδ᾽ ἁνὴρ οὐ πρὶν ἂν φάγῃ καλῶς 
ὅμοια καὶ βοῦς ἐργάτης ἐργάξεται. 

καὶ κατὰ τὸν Φλιάσιον δὲ ᾿Ζριστίαν" καὶ γὰρ οὗτος 
ἔν ταῖς ἐπιγραφομέναις Κηρσὶν ἔφη (ἴ. 3 Ν᾽" 

σύνδειπνος ἢ ̓ πίκωμος ἢ μαξαγρέτας. 

“Ἧιδου τραπεξεύς, ἀκρατέα νηδὺν ἔχων. 

ἐπεὶ δὲ τοσούτων λεχϑέντων μηδὲν ἀποχρίνεται, κελεύω 
αὐτὸν κατὰ τοὺς ᾿4λέξιδος Ζιδύμους ΧΎΔΑΙΟΙΣ στε- 

φανωϑέντα στεφάνοις ἐξάγεσθαι τοῦ συμποσίου. τῶν 

δὲ χυδαίων στεφάνων μνημονεύων ὃ κωμῳδιοποιός Ὁ 

φησιν (1 818 Κ)᾽ 

στεφάνων τε τούτων {τῶν» χύδην πεπλεγμένων. 

χἀγὼ δ᾽ ἐπὶ τούτοις τοῦ λέγειν ἤδη παύσομαι τὸ τήμε- 

ρον, παραχωρῶν τε τὸν περὶ τῶν μύρων λόγον τοῖς 

βουλομένοις διεξέρχεσϑαι τῷ τε παιδὶ προστάττων ἐπὶ 
τῇ στεφανηφόρῳ ταύτῃ μου διαλέξει κατὰ τὸν ᾽άντι- 

φάφνη (Ὁ. 128) 

στεφάννους ἐνεγκεῖν δεῦρο τῶν χρηστῶν δύο 

καὶ δᾷδα χρηστὴν ἡμμένην χρηστῷ πυρί. 6 
οὕτω γὰρ τὴν τῶν λόγων ἔξοδον ὥσπερ δράματος 
ποιήσομαι. καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας ὥσπερ (αὐτὸς) 

αὑτοῦ σιωπὴν καταμαντευσάμενος ἀπέϑανεν εὐτυχῶς, 

οὐδένα καιρὸν νόσῳ παραδούς, πολλὰ δὲ λυπήσας 
ἡμᾶς τοὺς ἑταίρους. 

8 φυρᾶτε Μοῖη 8 ἐπίκωπος Α: οοτΥ. Πα 9 αἰδοῖ Εἰ 
απραταιαν Α: ΘΟΥΥ. Εἰ 15 τῶν δα. Μοῖπῃ 17 παραχωρῶ τε 
Α: οοΥτ. Καὶ 20.21 5.001]. Μοίῃ (ἄποθ (88) 21. 22 γριστῶν 
οὐ χριστὴν οὗ χριστῷ Μοίῃ 28 ἔξοδον Μοῖη: διέξοδον ἃ 
24 αὐτὸς ααα. Καὶ 26 γοϊυϊῦ Αὐμοθδοὰβ λυπῶν 
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54, περιενεγκόντων ᾿δὲ τῶν παίδων ἐν ἀλαβάστοις 

καὶ ἄλλοις χρυσοῖς σκεύεσιν μύρα, {νυστάξονταΣ τὸν 

Κύνουλκον ϑεασάμενός τις πολλῷ τῷ μύρῳ τὸ πρόσ- 

ὥπον ἐπέχρισεν. ὃ δὲ διεγερϑεὶς καὶ μόλις ἑαυτὸν 
ἀναλαβὼν “τί τοῦτ᾽, εἶπεν, Ἡράκλεις; οὐ σπογγιᾷ τίς 

μου παρελϑὼν τὸ πρόσωπον ἐκκαϑαρίσει μεμολυσμένον ἡ 

μαγγανείαις πολλαῖς; ἢ οὐκ οἴδατε καὶ τὸν καλὸν Ξ:ε- 

νοφῶντα ἕν τῷ Συμποσίῳ ποιοῦντα τὸν Σωχράτην 

τοιαυτὶ λέγοντα (ὁ. 2, 2) “νὴ 4, ὦ Καλλία. τελέως 

ἡμᾶς ἑστιᾷᾶς᾽ οὐ γὰρ μόνον δεῖπνον ἄμεμπτον παρ-᾿ 

ἔϑηκας, ἀλλὰ καὶ ἀκροάματα καὶ ϑεάματα ἥδιστα παρ-᾿ 
ἔχεις. --- τί οὖν εἰ καὶ μύρον ἐνέγκαι τις ἡμῖν, ἵνα καὶ 
εὐωδίᾳ ἑστιώμεϑα; --- μηδαμῶς, ἔφη ὁ Σωκράτης" ὥσπερ. 
γάρ τοι ἐσθὴς ἄλλη μὲν γυναικεία, ἄλλη δὲ ἀνδρεία 
[κάλλη], οὕτω καὶ ὀσμὴ ἄλλη μὲν γυναικί, ἄλλη δὲ 
ἀνδρὶ πρέπει. καὶ γὰρ ἀνδρὸς μὲν δή που ἕνεχεν ᾿ 
ἀνδρῶν οὐδεὶς μύρῳ χρίεται. αἵ γεὲ μὴν γυναῖκες 

ἄλλως τε καὶ ἂν νύμφαι τύχωσιν οὖσαι, ὥσπερ ἡ Νι- 
κηράτου τε τούτου καὶ ἡ Κριτοβούλου, μύρου μέν τι! 
καὶ προσδέονται" αὐταὶ γὰρ τούτου ὄζουσιν. ἐλαίου 
δὲ τοῦ ἐν γυμνασίοις ὀσμὴ καὶ παροῦσα ἡδίων ἢ μύρου 

γυναιξὶν [ἡδίων] καὶ ἀποῦσα ποϑεινοτέρα. καὶ γὰρ δὴ 

μύρῳ μὲν ἀλειψάμενος δοῦλος καὶ ἐλεύϑερος εὐθὺς 
ἅπας ὅμοιον ὄξει᾽ αἱ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἐλευϑερίων μόχϑων 

2 νυστάξοντα γ6] καϑεύδοντα Δ. δοῃ!πη ἄποθ 1)α16ο (ἀ07- 
ηυϊξαγυξοθ) δὅ. 6 Ἰαὐθμῦ ἕοτῦ. ροθύδϑ οοτηϊοὶ νϑυβαβ (1. ἐκκαϑαρεῖ), 
60 προσελϑὼν Κ 18 ἕστιῴμεϑα ἃ οὖ Χροη: οοὐΥ. Κα 18 καλλη 
1. 6. καλὴ 6 Χοπορμοηΐθ ᾿πύθγροϊαύαμι 46]. Κι οσα. ὶ 11 ἀνδρῶν 
οἵη. Α: «ἀᾷ, Ε', ἀνὴρ Χαμ 18 καὶ ἂν Χοη: ἂν καὶ ΔΕ 
19 κχριτοβόλου Α μὲτι ἃ 20 αὐταὶ Χοπ: ναῦται ΑΙ 
21 παρουσία ἀνδρῶν ἣἢΛ 2422 ἡδίων (οοττθοῦϊο γοοαθα] ἀνδρῶν) 
Οἵ, Χρθ. ἀπουσία αὶ 24 ἐλευϑέρων ἃ 
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πολλοῦ δέονται, εἰ μέλλουσιν ἡδεῖαί τε καὶ ἐλευϑέριαι 

ἔσεσθαι. καὶ ὁ ϑαυμασιώτατος δὲ Χρύσιππος τὴν 
ὀνομασίαν φησὶ λαβεῖν τὰ μύρα ἀπὸ τοῦ μετὰ πολλοῦ 

μόρου καὶ πόνου ματαίου γίνεσϑαι. “ακεδαιμόνιοί τε 

ἐξελαύνουσι τῆς Σπάρτης τοὺς τὰ μύρα κατασκευάξον- 

τας ὡς διαφϑείροντας τοὔλαιον᾽ καὶ τοὺς τὰ ἔρια δὲ 

βάπτοντας ὡς ἀφανίξοντας τὴν λευκότητα τῶν ἐρίων.681 

Σόλων τε ὁ σοφὸς διὰ τῶν Νόμων κεκώλυκε τοὺς 

ἄνδρας μυροπωλεῖν. 88. “νῦν δὲ τῶν ἀνθρώπων οὐχ 

αἱ ὀσμαὶ μόνον, ὥς φησιν Κλέαρχος ἐν γ΄ περὶ Βίων 
(Φ [Δ Π 804), ἀλλὰ καὶ αἵ χροιαὶ τρυφερὸν ἔχουσαί 
τι συνεκϑηλύνουσι τοὺς μεταχειριξομένους. ὑμεῖς δὲ 

οἴεσθε τὴν ἁβρότητα χωρὶς ἀρετῆς ἔχειν τι τρυφερόν; 
 χαίτοι Σιαπφώ. γυνὴ μὲν πρὸς ἀλήϑειαν οὖσα καὶ ποιή- 
τρια, ὕμως ἠδέσϑη τὸ καλὸν τῆς ἁβρότητος ἀφελεῖν 

λέγουσα ὧδε (τ. 19 Β΄) 
ἐγὼ δὲ φίλημ᾽ ἁβροσύναν, Ὁ 

καί μοι τὸ λαμπρὸν ἔρος ἀελίω καὶ τὸ καλὸν λέλογχε, 
φανερὸν ποιοῦσα πᾶσιν ὡς ἡ τοῦ ζῆν ἐπιϑυμία τὸ λαμ- 

) πρὸν καὶ τὸ καλὸν εἶχεν αὐτῇ᾽ ταῦτα δ᾽ ἐστὶν οἰκεῖα 
τῆς ἀρετῆς. Παρράσιος δὲ ὃ ζωγράφος, καίπερ παρὰ 

μέλος ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ τέχνην τρυφήσας καὶ τὸ λεγό- 
μενον ἐλευθέριον ἐκ ῥαβδίων [ἔκ τινῶν ποτηρίων] ἕλκύ- 

σας, λόγῳ γοῦν ἀντελάβετο τῆς ἀρετῆς; ἐπιγραψάμενος 

ὅ τοῖς ἐν Λίνδῳ πᾶσιν αὑτοῦ ἔργοις (ἔτ. 1 Β)᾽" 

ἁβροδίαιτος ἀνὴρ ἀρετήν τε σέβων τάδ᾽ ἔγραψεν 

Παρράσιος. 

4 πόνου ἘΣ ποτου ἃ 9.10 οὐχί αἵ Δ, οὐχὶ αἵ ὅ680811 
18 χωρὶς ἀρετῆς 1. α. χωρὶς τοῦ καλοῦ, οἵ. ΞΆΡΡ1}. ἵτ.80 17 φίλημμι 
Ἂ: οὐΥτ. ς 18 εροσα ελιω Α, ἔρως Β]455, ὧρος ὙΥΊ]ατα, 86π- 
ἰθηΐῖα, τοῖγθ βχρυθβϑβᾶ 28 ρ]οββαμι 46]. Κὶ, πΙ81 ργδθβίαῦ ὥς 
τινῶν ποτ. 
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ὦ κομψός τις, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ὑπεραλγήσας δυπαίνοντι, 

τὸ τῆς ἀρετῆς ἁβρὸν καὶ καλόν, ἅτε φορτικῶς μετα- 

χαλεσαμένῳ εἰς τρυφὴν τὴν δοϑεῖσαν ὑπὸ τῆς τύχης 

χορηγίαν, παρέγραψε τὸ ᾿ῥαβδοδίαιτος ἀνήρ. ἀλλ᾽ 
ὅμως διὰ τὸ τὴν ἀρετὴν φῆσαι τιμᾶν ἀνεκτέον.᾽ ταῦτα 

μὲν ὃ Κλέαρχος. Σοφοκλῆς δ᾽ ὃ ποιητὴς ἐν Κρίσει, 

τῷ δράματι (ἔτ. 384 Ν) τὴν μὲν ᾿Δφροδίτην Ἡδονήν 
τινα οὖσαν δαίμονα μύρῳ τε ἀλειφομένην παράγει καὶ 
κατοπτριξομένην, τὴν δὲ ᾿4ϑηνᾶν Φρόνησιν οὖσαν καὶ. 

Νοῦν, ἔτι δ᾽ ᾿Δρετὴν ἐλαίῳ χριομένην καὶ γυμναΐζο- 

ἃ μένην. 806. τούτοις ἀπαντήσας ὁ Μασσούριος ἔφη" 

“ὦ δαιμόνιε ἀνδρῶν, οὐκ οἶδας ὅτι αἵ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ 

ἡμῶν αἰσϑήσεις ὀδμαῖς ἡδείαις παρηγοροῦνται προσέτι 

τε ϑεραπεύονται, καϑὰ καὶ ΄4λεξίς φησιν ἐν Πονήρα 
οὕτως (1 868 Κ)" 

Θ᾽ 

ὑγιείας μέρος 

μέγιστον ὀσμὰς ἐγκεφάλῳ χρηστὰς ποιεῖν. 
καὶ ὃ ἀνδρειότατος δέ, προσέτι δὲ καὶ πολεμικὸς ποιή- 

τὴς ᾿4λκαῖος ἔφη (ἔτ. 86 Β)" 

κὰδ δὲ χευάτω μύρον ἁδὺ χαττῶ 
στήϑεος ἄμμι. 

ὁ καὶ ὃ σοφὸς δὲ ᾿νακρέων λέγει που (τ. 9)" 

τί μὴν πέτεαι 

συρίγγων κοιλώτερα 

στήϑεα χρισάμενος μύρῳ: 

τὰ στήϑη παρακελευόμενος μυροῦν. ἐν οἷς ἐστιν ἡ 

καρδία, ὡς καὶ ταύτης δηλονότι παρηγορουμένης τοῖς 

8 τὴν εἰς τρυφὴν δοθεῖσαν Α: ὁοΥΥ. ῬαΥΖοθ 6 ἐν κρησὶ 
Α: οουγ. ΤΎγλϊ 8. δαίμονα ἴον. ἀο]απαθη 10 γρωμέψην 
ΑἘ: οοτῦ. Νϑιοῖς [1 οὗτοσ ἃ: οοττ. ς 20 χκαδδ᾽ ἐχεύσατο 
Α καδδεχεύατο ἘΠ: οοὐγ. ΒΡῈ 28 τί λίην Β5σκκΚ 284 ποιλότερα 
ΑἙ: οοτῦ, Βρκ Ξ ξ 
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εὐώδεσι. τοῦτο δ᾽ ἔπρασσον οὐ μόνον τῆς εὐωδίας ἀπὸ 
τοῦ στήϑους κατὰ φύσιν ἀναφερομένης ἐπὶ τὴν ὄσφρη- 

ριν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ νομίζειν ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν ψυχὴν 
χαϑιδρῦσϑαι,. ὡς Πραξαγόρας καὶ Φυλότιμος οἵ ἔ 

ὅ ἰατροὶ παραδεδώκασιν. καὶ Ὅμηρος δέ φησιν (υ 11)". 

στῆϑος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύϑῳ. 
καί (υ 13)" Σ , Ἢ 

κραδίη δέ οἵ ἔνδον ὑλάκτει. 
χαί (Η 216)" 

0 ἙἍχτορι δ᾽ αὐτῷ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι πάτασσε. 
ὃ δὴ καὶ σημεῖον φέρουσι τοῦ τὸ χυριώτερον τῆς 
ψυχῆς ἐνταῦϑα κεῖσθαι" κατὰ γὰρ τὰς ἐν τοῖς φόβοις 

γινομένας ἀγωνίας πάλλεσϑαι τὴν καρδίαν ἐπιδηλότατα 

συμβαίνει. καὶ ὁ ᾿Ζγαμέμνων δέ φησιν ὃ Ὁμηρικόςθβ8β 
(Κ 93)» 

αἰνῶς γὰρ Δαναῶν πέρι δείδια, οὐδέ μοι ἦτορ 
ἔμπεδον. ἀλλ’ ἀλαλύκτημαι" κραδίη δέ μοι ἔξω 
στηϑέων ἐκϑρώσκει., τρομέει δ᾽ ὕπο φαίδιμα γυῖα. 

καὶ ὁ Σοφοκλῆς δὲ τὰς ἀπολελυμένας τοῦ φόβου 

πεποίηκε λεγούσας (ἴτ. 699 Ν᾽) 

ϑυμῷ δ᾽ οὔ τις φαιδρὰ χορξύει 
τάρβους ϑυγάτηρ. 

᾿Δναξανδρίδης δὲ τὸν ἀγωνιῶντα παράγει λέγοντα 
Π ς ᾿ 

Ε. τὐφθ ὦ πονηρὰ καρδία, Ῥ 
ἐπιχαιρέχακον ὡς εἶ μόνον τοῦ σώματος" 

ὀρχῇ γὰρ εὐϑύς, ἄν {μ᾽ ἴδῃς δεδοικότα. 
Πλάτων δέ φησι (Τίτι. ». Τ09) τὸν τῶν ὅλων δημιουρ- 

γὸν καὶ τὴν τοῦ πλευμόνος αὐτῇ φύσιν περυιϑεῖναι, 

οι 

Θ- 

8 ὑλακτεῖ ἃ 12 φόβοις Ματοῦ: ψόφοις 21 δ᾽ ἐλπὶς 
ΒΑΙΑΌΘΙΡΟΓ 21 μ᾽’ Δ4α. Καὶ ἀρχῆ Α (ἀρχὴ ταΐγ: οοττ. 
Οδπΐοτ 29 παραϑεῖναι ΑΕ: οοΥγ. Κ, δἰϊΐογ μᾶθο οἸπηΐδ 
ῬΙαἴο 
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πρῶτον μὲν μαλακὴν καὶ ἄναιμον, εἶτα σήραγγας ἔχου- 
σαν οἷον σπόγγου κατατετρημένας, ἵν᾿ ἐν τῇ τῶν δει- 

νῶν προσδοκίᾳ πολλάκις ἁλλομένη τὸν παλμὸν εἰς 

ὑπεῖκον καὶ μαλακὸν ποιῆται. ἀλλὰ μὴν καὶ τοὺς στε- 

ς φάνους τοὺς περικειμένους τῷ στήϑει ὑποϑυμιάδας οἵ ὃ 

ποιηταὶ κεκλήκασιν ἀπὸ τῆς τῶν ἀνθῶν ἀναϑυμιάσεως, 

οὐκ ἀπὸ τοῦ τὴν ψυχὴν ϑυμὸν χαλεῖσϑαι, ὥς τινες 
ἀξιοῦσιν. 81. τῷ δὲ τοῦ μύρου ὀνόματι πρῶτος ᾽'4ρχί- 
λοχος κέχρηται λέγων (ἔν. 81 Β)" 

οὐκ ἂν μύροισι γραῦς ἐοῦσ᾽ ἠλείφετο. 

καὶ ἀλλαχοῦ δ᾽ ἔφη (ἔν. 80)" 

ἐσμυρισμένας κόμας 
καὶ στῆϑος, ὡς ἂν καὶ γέρων ἠράσσατο. 

μύρρα γὰρ ἡ σμύρνα παρ᾽ Αἰολεῦσιν, ἐπειδὴ τὰ πολλὰ 
τῶν μύρων διὰ σμύρνης ἐσκευάξετο καὶ ἥ γε στακτὴ 
καλουμένη διὰ μόνης ταύτης. ὁ δὲ Ὅμηρος τὴν μὲν 

ἃ χρῆσιν οἷδε τῶν μύρων, ἔλαιον δ᾽ αὐτὰ καλεῖ μετ᾽ ἐπι- 
ϑέτου (Ψ 186)" 

ῥοδόεντι δ᾽ ἔχριεν ἐλαίῳ. 
καὶ ἀλλαχοῦ δὲ (ξ 112) λέγει τι τεϑυωμένον. καὶ ἡ 
᾿ἀφροδίτη δὲ παρ᾽ αὐτῷ (Ψ 180) τὸν Ἕκτορος νεκρὸν 
ῥοδόεντι ἔχριεν ἐλαίω ἀμβροσίῳ. καὶ τοῦτο μὲν ἐξ 

ἀνθέων. περὶ δὲ τοῦ ἐκ τῶν ἀρωμάτων σκευαζομένου, 

ἃ δὴ ϑυώματα ἐχάλουν, ἐπὶ τῆς Ἥρας λέγει (Ξ 1τ0)" 

ἀμβοοσίῃ μὲν πρῶτον ἀπὸ χροὸς ἱμερόεντος 

λύματα πάντα κάϑηρεν, ἀλείψατο δὲ χρόα λευκὸν 

6. ἀμβροσίῳ ἑανῷ, τό ῥά οἱ τεϑυωμένον ἦεν" 

ὅ ἴτπταο ὑποϑυμίδας 11 χρῆσιν Ἐ: χρίσιν αὶ ἔλαια ΑΕ: 
οοῖν. Καὶ 19 δροσόδντι δ᾽ Α Εἰ (ῥοδὸ ΒΌΡΘτΒοι. Ἐἡ 21 ᾿άφρο- 
δίτη τε Α: οουτ. Εἰ ῬΙπὶ Ηοιηθὺὶ Ἰοοὶ (Ξ 110. Ψ' 186) Ὁ18 
ταθτηοσδηύασ;; ὕασραγιὺ Αὐμθηδ 618 
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τοῦ καὶ κινυμένοιο Ζ᾽ιὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ 
᾿ ἔμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ᾽ ἀυτμή. 

88, γίνεται δὲ μύρα κάλλιστα κατὰ τόπους. ὡς ᾿4πολ- 
λώνιός φησιν ὃ Ἡροφίλειος ἐν τῷ περὶ Μύρων γρά- 
φῶν οὕτως" ἶρις μὲν ἐν Ἤλιδι χρηστοτάτη καὶ ἐν 
Κυξίκῳ᾽ δόδινον δὲ κράτιστον ἐν Φασήλιδι, καὶ τὸ ἐκ 
Νέας δὲ πόλεως καὶ Καπύης" κρόκινον δ᾽ ἐν Σόλοις 

τῆς Κιλικίας καὶ ἐν Ῥόδῳ νάρδινον δὲ τὸ ἐν Τάρσῳ᾽ 
οἰνάνϑη δὲ ἡ Κυπρία καὶ ᾿Αδραμυττηνή᾽ ἀμαράκινον 
Κῷον καὶ μήλινον. κύπρινον δὲ προκέκριται τὸ ἐν 

᾿ Αἰγύπτῳ, δευτερεῦον δ᾽ ἐστὶ τὸ Κυπριακὸν καὶ τὸ ἐν 
Φοινίχῃ καὶ ταύτης τὸ ἀπὸ Σιδῶνος. τὸ δὲ παναϑη- 
ναικὸν λεγόμενον ἐν ᾿4ϑήναις᾽ τὸ δὲ μετώπιον καὶ 
Μενδήσιον κάλλιστα ἐν Αἰγύπτῳ σκευάξεται" σκευάξεται 

δὲ τὸ μετώπιον ἐξ ἐλαίου τοῦ ἀπὸ τῶν πικρῶν καρύων. 
οἱ δὲ χορηγοῦντες, φησί, καὶ ἡ ὕλη καὶ οἵ τεχνῖται 

τὸ χρηστότατον ποιοῦσι μύρον, ἀλλ᾽ οὐχ οἱ τόποι. 
Ἔφεσός γέ τοι πρότερον, φησί, τοῖς μύροις διέφερενθ89 
χαὶ μάλιστα [ἐν] τῷ μεγαλλείῳ, νῦν δὲ οὔ. ἤκμαξε δὲ 
καὶ τὰ ἐν ᾿4λεξανδρείᾳ διὰ πλοῦτον καὶ διὰ τὴν ᾿άρσι- 
νόης καὶ Βερενίκης σπουδήν. ἐγίνετο δὲ καὶ ἐν Κυρήνῃ 
ῥόδινον χρηστότατον καϑ' ὃν χρόνον ἔξη Βερενίκη ἡ 
μεγάλη. οἰνάνϑινον δὲ ἐν ᾿Αδραμυττίῳ πάλαι μὲν 
μέτριον, ὕστερον δὲ πρῶτον διὰ Στρατονίκην τὴν 

4 ἡροφίλιος ὅ Ἰγίγνην Οογίνεϊι αὐιν ηναωίηινε ρ]αουνέ 
ΡΊ πη, ἢ. π, 13, ὅ 6χ ἴοπίθ δὰΐ βοάθια δῦ συηΒΊ1η111; ΑΡΟΙ]Ομ 8 
οὐ ἘΠῚ οὐ (ουϊπύματη ποταϊηαγαῦ 8 τοῖς κιλυκίοις Α ΕΒ: οοὐΥ. Καὶ 
Ῥαγααϊζυνην ἦν Ταγβ8ο0 ΡΊΪη 9. δὲ ἀρίστη ἡ Ἐὶ ἀδραμυτηνή 
Ἐ,, οὗ 8. ΟΙὰ Π 2349 ἀμαράκυινον δὲ Τὶ 18 φασί Α 
(οτα, Ἐ): οουτ. Κὦὶ'ἴ' 19 ἐν 46]. Καὶ μὲν Ρυτβᾶῃθβ μεγαλλίων ΑἸ 
ἤκμασε ἈῈ: οοττ. δηΐου 21 ἐν κορύνην Δ: οοΥγ, ΟΔηΟΥ 
22 Βερενίκη ἡ ῆάγα ϑο,η, τ181 ἔουτίθ μεγάλην αἰχιῦ (4]]1- 
ΤΑ ΟΠΌΒ, αἀπδτη πναφηαηήπιαμι, σοουνὶῦ Οὀὐα]}1ὰ5 



Ω 

524 ΤΕ 

Εὐμένους. ἡ δὲ Συρία τὸ παλαιὸν χρηστὰ πάντα παρεί- 

χετο. μάλιστα δὲ τὸ τήλινον, νῦν δὲ οὔ. ἐν δὲ Περ- 
γάμῳ πρότερον μὲν ἐξόχως, νῦν δὲ οὔ, μυρεψοῦ τινος 
ἐκπονήσαντος τὸ παρ᾽ οὐδενί πω γεγονὸς ἐσκευάξετο 

λιβανώτινον μύρον. μύρον δὲ χρηστὸν μύρῳ εὐτελεῖ 

ἐπιχεόμενον ἐπιπολῆς μένει" μέλι δὲ χρηστὸν χείρονι 

ἐπιχεόμενον εἰς τὸ χάτω βιάξεται" λαμβάνει γὰρ αὑτοῦ 

καϑύπερϑεν τὸ ἧττον." 
59. τοῦ ὃὲ Αἰγυπτίου μύρου μνημονεύων ᾿᾽4χαιὸς 

ἐν 4ϑλοις φησιν (ἔτ. ὅ Ν)" 

ἰσάργυρόν τ᾽ εἰς χεῖρα Κυπρίου λίϑου 
δώσουσι κόσμον χριμάτων τ᾽ Αἰγυπτίων... 

μήποτε, φησὶν ὃ ΖΦ έδυμος φ. 808 βομπ), τὴν καλουμένην 
στακτὴν λέγει. διὰ τὴν σμύρναν ἣν εἰς Αϊγυπτον κατ- 

ἀγομένην κομίξεσϑαι πρὸς τοὺς Ἕλληνας. Ἱκέσιος δ᾽ 

ἐν β΄ περὶ Ὕλης 'τῶν μύρων. φησίν. ἃ μέν ἐστιν χρί- 

ματα, ἃ δ᾽ ἀλείμματα. καὶ ῥόδινον μὲν πρὸς πότον 

ἐπιτήδειον, ἔτι δὲ μύρσινον, μήλινον᾽ τοῦτο δ᾽ ἐστὶν 
καὶ εὐστόμαχον καὶ ληϑαργικοῖς χρήσιμον. τὸ δ᾽ οἶνάν- 

ϑινον εὐστόμαχον ὃν καὶ τὴν διάνοιαν ἀπαραπόδιστον 

φυλάσσει. καὶ τὸ σαμψούχινον δὲ καὶ ἑρπύλλινον ἐπι- 
τήδεια πρὸς πότον καὶ κρόκινον τὸ χωρὶς σμύρνης 

πολλῆς. καὶ ἡ στακτὴ δὲ ἐπιτήδειος πρὸς πότον. ἔτι 
δὲ νάρδος. τὸ δὲ τήλινον καὶ γλυκύ ἐστι καὶ ἁπαλόν. 

τὸ δὲ λευκόινον καὶ εὐῶδες καὶ σφόδρα πεπτικόν.᾽ 
Θεόφραστος δὲ ἐν τῷ περὶ Ὀδμῶν (6, 21) συντίϑε- 
σϑαί φησι μύρα ἀπ’ ἀνθέων μὲν ῥόδινον καὶ λευκόι- 

8 ἐξόχη (5810) Α: οοὐγ. ὦ 4 ἐσκευάξετο Κ: ἐσκευάσϑη τὸ Ἀ 
ἐσκευάσϑη ἢ 8.4 μὲν (οὐδενὸς ἐξοχή, νῦν δὲ [οὐ] μυρεψοῦ --- 
ἐσκευάσϑη Δ ΊΔτα, ΥἹΣ τϑοῦϊαβ 11 εἰς ἀργυροῦν τιρ χεῖρα Ἀ: 
οουτ, Ηοτίηρα 12 χριμμάτων ἃ Βίδίυτα ποὺ. Μεῖπ 14 οἵ, Ρ. 6880 
11 πρὸς πότον Οδηΐεγ: πρὸς τὸν ἃ 21 σαμψύχινον Εἰ 
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νὸν καὶ σούσινον (χαὶ γὰρ τοῦτο ἐκ τῶν κρίνων), ἔτι 
δὲ τὸ σισύμβρινον καὶ ἑρπύλλινον, ἔτι δὲ κύπρινον 
χαὶ κρόκινον" βέλτιστον δ᾽ ἐν Αἰγίνῃ καὶ Κιλικίᾳ. ἀπὸ 
ὃὲ φύλλων τὸ μύρρινον καὶ τὸ οἰνάνϑινον: αὕτη δ᾽ 
ἐν Κύπρῳ φύεται ὀρεινὴ καὶ πολύοσμος" (ἀπὸ δὲ τῆς» 

[δὲ] Ἑλλάδι οὐ γίνεται διὰ τὸ ἄοσμον. ἀπὸ δὲ ὁ 
διξῶν τό τ᾽ ἴρινον, καὶ τὸ νάρδινον, καὶ τὸ ἀμαράκι- 
γὸν ἐκ τοῦ κόστου.᾽ 

40. ὅτι ὃὲ διὰ σπουδῆς ἦν τοῖς παλαιοτέροις ἡ τῶν 
μύρων χρῆσις δῆλον ἐκ τοῦ καὶ ἐπίστασϑαι ποῖόν τι 
ἑχάστῳ τῶν μελῶν ἡμῶν ἐστιν ἐπιτήδειον. ᾿ἀντιφά- 

ἧς γοῦν ἐν Θορικίοις ἢ Ζιορύττοντί φησιν (1 ὅϑ8 Κ)᾽ 

λοῦται δ᾽ ἀληϑῶς" ἀλλὰ τί; 
Β. ἐκ χρυσοχολλήτου δὲ κάλπιδος μύρῳ 
“Αἰγυπτίῳ μὲν τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, 
φοινικίνῳ δὲ τὰς γνάϑους καὶ τιτϑία, 

ὅ σισυμβρίνῳ δὲ τὸν ἕτερον βραχίονα, Ῥ 

ἀμαρακίνῳ δὲ τὰς ὀφρῦς καὶ τὴν κόμην, 
ἑρπυλλίνῳ δὲ τὸ γόνυ καὶ τὸν αὐχένα .. 

(αἱ Κηφισόδωρος ἐν Τροφωνίῳ ( 800 Κ)᾽ 
ἔπειτ᾽ ἀλείφεσϑαι πρίω τὸ σῶμά μοι 
μύρον ἴρινον καὶ ῥόδινον, ἄγαμαι, Ξανϑία" 
καὶ τοῖς ποσὶν χωρὶς πρίω μοι βάκλχαριν. 
Β. ὦ λακκόπρωκτε, βάχλχαριν τοῖς σοῖς ποσὶν 

ὅ ἐγὼ πρίωμαι; λαικάσομἄρα βάκχαριν; 

᾿Π 2.8 ἔτι δὲ κύπρινον καὶ κρόκινον Καὶ (ἀποο Ὠ]): ἐν δὲ κύπρωι 
χὶ τὸ κρίνον Α, οἵ. ΤΆΘΟΡΕΓ ὅ πολύοδμος ΤΠΘΟρΒΓ: πολύ- 
νος Α ἘΣ, ῥσοχίτηδ, ϑαρριούα 6 ΤΏΘΟΡΕΣ 60 ἀπὸ ΤΒΘοΟΡΒΙ: 
᾿ὰ ΔῈ 10 χρίσις Δ: οοτγ. Εἰ 18 λουτ᾽ αιδου ο ἀληϑῶς 
, σ΄. ΧΙ ᾿. δῦ δᾶπ 17 σισυμβρίων Α: οοτγτ. α 21 πριῶ Α 

ΟΣ μύρον τ᾽ ἴρινον Α, οἵ, Ρ. δῦ88 ξανϑίου Δ, οἵ. ». ὅ58 
 πριῶ χώρις Α, οἵ, ». 3 26 βάκκαριν ἃ 
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᾿ἀναξανδρίδης Πρωτεσιλάῳ (1 161 Κ)"" 

μύρον τε παρὰ Πέρωνος, οὗπερ ἀπέδοτο 

ᾧ νῦν ἀλείφει τοὺς πόδας Καλλιστράτου. 
μνημονεύει τοῦ μυροπώλου τούτου τοῦ Πέρωνος καὶ 

Θεόπομπος ἐν ᾿Αδμήτῳ καὶ Ἡδυχάρει (1 188. τ81 Κ). 

᾿Αντιφάνης δ᾽ ἐν ᾿Αντείᾳ (1 24)" 

πρὸς τῷ μυροπώλῃ γευόμενον κατελίμπανον | 

αὐτὸν περὶ μύρον ..... μέλλει τε συνϑείς ὅοι φέρειν 
τὰ κινναμώμινα ταῦτα καὶ τὰ νάρδινα. 

41. παρὰ πολλοῖς δὲ τῶν κωμῳδιοποιῶν ὀνομάξεταί 
τι μύρον ΒΑΚΚΑΡΙΣ: οὗ μνημονεύει καὶ Ἱππῶναξ διὰ 

τούτων (τ. 41 Β)" 
βακκάρι δὲ τὰς ῥῖνας 

ἤλειφον᾽ ἐσϑ᾽ οἵη περ κρόκος. 
'4χαιὸς δ᾽ ἐν Αἴϑωνι σατυρικῷ (ἔτ. 10 Ν)" 

βακκάρει χρισϑέντα καὶ ψυκτηρίοις 

πτεροῖς ἀναστήδαντα προσϑίαν τρίχα. 

Ἴων Ὀμφάλῃ (ἔτ. 34 Ν)" 

βακκάρεις δὲ καὶ μύρα 
καὶ Σαρδιανὸν κόσμον εἰδέναι χροὸς 
ἄμεινον ἢ τὸν Πέλοπος ἐν νήσῳ τρόπον. 

ἐν τούτοις Σαρδιανὸν κόσμον εἴρηκε τὸ μύρον, ἐπεὶ 

διαβόητοι ἐπὶ ἡδυπαϑείᾳ οἵ “υδοί" καὶ τὸ παρὰ ᾽άνα- 
κρέοντι ((τ. 165 ΒΌ “λυδοπαϑὴς᾽ ἀκούουσιν ἀντὶ τοῦδ᾽ 

ἡδυπαϑής. μνημονεύει τῆς βακκάριδος καὶ Σοφοκλῆς 

(ἔι. 929 Ν). Μάγνης δ᾽ ἐν “υδοῖς ([ 8. Κ)" 

8 χϑὲς Δ, οὗ Ῥ. ὅδ86 9 περὶ μύρον Α: Πέρωνι ΤΟΙΠΘΙ 
Ἰαΐθυθ δηίθ Βεουρκίασι γἱαϊῦ ΟἸΙπΐοπ διϊθύατη ποῦ. ΠῚ [10 κεν 
νάμωμα Α: 6ΘΟΥΓ. ΟΠ 14 βακκάρει Α Εἰ: οοΥΥ. Ἐἰ 50}. ΨῈΙ 
15 ἐστὶ δ᾽ οἴη Ἐ,, ἐστὶ δ᾽ οἷάπερ κρόκος ΒεΥρΡΚῈ 18 προσϑείαν 
20 βακκάρις Α: οοτῖ. Ὠ], οἵ, ». δ27, 4 το δ νσπωνμδ. 
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λούσαντα χρὴ καὶ βακκάριδι κεχριμένον. 
χαὶ μήποτε οὔκ ἐστι μύρον ἡ βάκκαρις. Αἰσχύλος 
γὰρ ἐν ᾿Δμυμώνῃ ἀντιδιαστέλλων φησίν (ἔν. 14 Ν)" 

κἄγωγε τὰς σὰς βακκάρεις τε καὶ μύρα. 

καὶ Σιμωνέδης (ἔτ. 16 Β)᾽ 

κἠλειφόμην μύροισι καὶ ϑυώμασι 
καὶ βακκάρι. 

᾿Φριστοφάνης δ᾽ ἐν Θεσμοφοριαξζούσαις (1 414 Κ)᾽ 
ὦ Ζεῦ πολυτίμηϑ᾽. οἷον ἔπνευσεν ὃ μιαρὸς 
φάσκωλος εὐθὺς λυόμενός μοι τοῦ μύρου 

καὶ βακκάριδοςο. 
42. ΒΡΕΝΘΕΙΟΥ δὲ μύρου μνημονεύει Φερεκράτης 

ἐν “ήροις οὕτως (Ὁ. 118)" 

ἔστην δὲ κἀκέλευον “ἡ ἐγχέασϑε νῶν 
βοένϑειον, ἵνα τοῖς εἰσιοῦσιν ἐγχέῃ.ἢ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ὃ μύρου μνημονεύει Κράτης ἐν ΓΕείτοσιν 

λέγων οὕτως (Ὁ. 131)" 

γλυκύτατον δ᾽ ὧξζε βασιλείου μύρου. 
Σαπφὼ δ᾽ ὁμοῦ μέμνηται τοῦ τε βασιλείου καὶ τοῦ 

᾿ βρενϑείου, λέγουσα οὕτως (ἔτ. 49)" 

βρενϑείω βασιληίω. 
ὙΑΓΔΗΣ ᾿Ζριστοφάνης ἐν Ζαιταλεῦσιν (1 443 Κ)᾽ 

φέρ᾽ ἴδω. τί σοι δῶ τῶν μύρων" ψάγδαν φιλεῖς: 
Βὔπολις δ᾽ ἐν Μαρικᾷ (Ὁ. 313)" 

ψάγδαν ἐρυγγάνοντα. 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν Στεφανοπώλισιν (1 199 Κ)᾽ 

“ἰγυπτίῳ ψάγδανι τρὶς λελουμένη. 

8 ἀμυμόνη Α 7 βακχκάρει Α: ΟΟΥΥ. Εἰ 9 ἔπνευσ᾽ Α: 
 ΟΟΥΤ, ΒΙΏΠΟΚ, ἐνέπνευσ᾽ [ΟΌΥ 10 λουόμενος Α ἘΠ: οοττ. 4160 
12 βρενθίου Α: ὁοοτΥ. Εἰ 14 εἐγχεασϑαν νῶν Α: οοΥ. Μοΐῃ 
16 βρένϑειον Μοῖπ: μύρον βρένϑιον αὶ ἐγχέω Μοῖη 18 ὦξε 
Ῥοτβ; ὦ ξεῦ αὶ 24 μαρικαὶ ἃ 217 ψαγδανι Δ, ἴοτῦ. ψαγδᾶνν 
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Πολέμων δ᾽ ἐν τοῖς πρὸς ᾿Αδαῖον (ἔτ. ὁ4 Ῥεὴ παρὰ 
Ἠλείοις φησὶ μύρον τι ΤΛΑΓΓΟΝΙΟΝ καλεῖσϑαι, εὑρε- ὦ 
ϑὲν ὑπό τινος Πλαγγόνος. ὁμοίως ἱστορεῖ καὶ Σωσί- 

ἔ βιὸς ἐν Ὁμοιότησιν (6 Π 680). ὡς καὶ τὸ ΜΕΓΑΛ- 

ΛΕΙΟΝ: ὠνομάσϑη γὰρ καὶ τοῦτο ἀπὸ Μεγάλλου τοῦ ἱ 

Σικελιώτου" οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖόν φασιν εἶναι τὸν Μέγαλ- ᾿ 

λον. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ ᾿Δριστοφάνης ἐν Τελμησ- 
σεῦσι (1 521 Κ) καὶ Φερεκράτης ἐν Πετάλῃ (Ὁ. 186), ἡ 

Στράττις δ᾽ ἐν Μηδείᾳ οὕτως (Ὁ. 120)" 

καὶ λέγ᾽, ὅτι φέρεις αὐτῇ μύρον 

τοιοῦτον οἷον οὐ Μέγαλλος πώποτε 
ἥψησεν οὐδὲ Ζ]εινίας ἁγύπτιος 

οὔτ᾽ εἶδεν οὔτ᾽ ἐχτήσατο. 
ὀϑιτοῦ μεγαλλείου δὲ μύρου μνημονεύει καὶ ἄμφις ἐν 

Ὀδυσσεῖ διὰ τούτων (1 248 Κ)᾽ 

ἐρίοισι τοὺς τοίχους κύκλῳ Μιλησίοις. 

ἔπειτ᾽ ἀλείφειν τῷ μεγαλλείῳ μύρῳ 
καὶ τὴν βασιλικὴν ϑυμιᾶτε μίνδακα. 
Β. ἀκήκοας σύ. δέσποτ᾽, ἤδη πώποτε 

ὅ τὸ ϑυμίαμα τοῦτο; 

᾿ἀναξανδρέδης Τηρεῖ (0. 166) " 

ἀλλ᾽ οἷα νύμφη βασιλὶς ὠνομασμένη 
μύροις μεγαλλξίοις (τὸ σῶμ᾽ ἀλείφεται. 

ΝΑΡΔΙΝΟΥ δὲ μύρου μέμνηται Μένανδρος ἐν Κεχρυ- 

φάλῳ οὕτως (ΠῚ 18 Κ)᾽ 
Ὁ ἡδὺ τὸ μύρον, παιδίον. Β. ἡδύ: πῶς γὰρ οὔ; 

νάρδινον. 

4. ὅ μεγαλεῖον Α μεγάλλιον ἴ τελμισσεῦσι αὶ 9 μήϑαι 
Α: οοΥγ. ϑ'οθν 10 ὅτι μύρον φέρεις αὐτῆ Α: ὑτᾶπβρ. Ετὲ 
12 δινίας Α αἰγύπτιος Α: οοττ. Κοοϊ 14 μεγαλλίου ἃ 
11 μεγαλλίω αὶ 28 μεγαλλίοισι σῶμ᾽ Α: οοὐγ. Ηοτ 26 παῖ. 
Β. νὴ Δί᾽, ἡδύ Ῥοῦὺτ 
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48. τὸ δὲ χρίσασϑαι τῷ τοιούτῳ ἀλείμματι μυρί- 

σασϑαι εἴρηκεν ᾿4λκαῖος ἐν Παλαίστραις διὰ τούτων 

(1 101 Κ)" 

μυρίσασά «(μ᾽ ἐγκατέκλεισεν ἀνθ᾽ αὑτῆς λάϑρα. 
μυρώμασιν μέντοι. οὐ μυρίσμασιν ἔλεγεν ᾿“ροιστοφά- 

νης ἐν ᾿Ἐχκκλησιαξούσαις (1111)" 

ἥτις μεμύρισμαι τὴν κεφαλὴν μυρώμασιν. 

(τῆς δὲ λεγομένης σάγδας -- μύρον δ᾽ ἐστὶ καὶ τοῦτο --- 
Ἐπίλυκος ἐν Κωραλίσκῳ (1 808 Κ)᾽ 

βάκκαρίς τε καὶ σάγδας ὁμοῦ. 
καὶ ᾿Δριστοφάνης ἐν 4]αιταλεῦσιν καὶ ἐν Μαρικᾷ 
Εὔπολις ᾿σάγδαν ἐρυγγάνοντα᾽ λέγων (σ. βϑαρτῶ ρ.690 6). 

ὕπερ ὁ Θυατειρηνὸὲὸ Νίκανδρος ἐπὶ τοῦ ἄγαν χλι- 
δῶντος εἰρῆσϑαι ἀκούει, Θεόδωρος δὲ ϑυμίαμά τί 
φησιν αὐτὸ εἶναι.) 

44, παμπόλλου δ᾽ ἐπιπράσκετο ᾿4ϑήνησιν ἡ τοῦ 
μύρου χοτύλη, καὶ ὡς μὲν Ἵππαρχός φησιν ἐν Παν- 

νυχίδι (1Π| 214 Κ). ε΄ μνῶν, ὡς δὲ Μένανδρος ἕν Μι- 

σογύνῃ (0. 91), ι΄. ᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν Φρεαρρίῳ στα- 
χτῆς τοῦ μύρου μνημονεύων φησίν (1 110 Κ)᾽ 

σταχτὴ δυοῖν μναῖν οὐκ ἀρέσκει μ᾽ οὐδαμῶς. 
οὐ μόνον δὲ τὸ τῶν Σαρδιανῶν γένος φιλόμυρον ἦν, 

ὡς Δλεξίς φησιν ἐν ᾿Εχπωματοποιῷ (0. 830). 

ἀεὶ φιλόμυρον πᾶν τὸ Σάρδεων γένος, 

ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι οἵ πάντων τῶν καλλίστων 
εἰσηγηταὶ τῷ τῶν ἀνθρώπων βίῳ γενόμενοι, παρ᾽ οἷς 

1 χρῖσαι οὗ μυρίσαιν οἸΐτα Μεοΐη, 5604 Ποὺ ριθαν ποὸὴ μυρώ- 
σασθαι 8684 μυρίσασϑαι γεῦθτο5 αἰχί856, οἵ. Εἰαϑῦ. 914,01 4 μυ- 
ρίσας Α: οοττ. Πα]6ο μ᾽ δαα. Καὶ ὅ ἔλεγον Α: ΟΟΥΓ. ς 

[8--ἰὔ ραἄρτα ἴθυθ 46 ρϑασάδ βαρτῶ Ὁ. 0906 11 μαρικαὶ Α, οἵ 
ΤΡ. 6906 19 φρεαρρω Ἀ: 6017. Ροῖβ, βογϊρύυτη ξαιῦ Φρεαρίῳ 
[ἰ3ΛΔλὲ ΖΣαρδέων ς, ἴοτι. τεοῖΒ 26 παρ᾽ οἷς 46]. Κ,, καίτοι ὙΥΊ]Άτη 

ΑΤΉΒΝΑΒῦ5 117, 34 

Ω. 
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ἀνυπερβλήτου τιμῆς, ὡς προείρηται, τῶν μύρων ὑὕπαρ-᾿ 

χούσης οὐκ ἀπείχοντο τῆς χρήσεως, ὥσπερ οὐδὲ ἡμεῖς, 

ε νῦν οὕτω πολυτίμων τῶν καλλίστων ὑπαρχόντων. ὧς 

λῆρον εἶναι τὰ ἐν τῷ Εἰσοικιζομένῳ ᾿᾽4λέξιδος ταυτί 
(Ὁ. 818)" 

οὐ γὰρ ἐμυρίζετ᾽ ἐξ ἀλαβάστου. πρᾶγμά τι 

γινόμενον ἀεί. κρονικόν, ἀλλὰ τέτταρας 

περιστερὰς ἀφῆκεν ἀποβεβαμμένας 
εἰς οὐχὶ ταὐτόν, μὰ Δία. τὴν αὐτὴν μύρον, 

5 ἰδίῳ δ᾽ ἕκάστην. πετόμεναι δ᾽ αὗται κύκλῳ 
ἔρραινον ἡμῶν ϑαίμάτια καὶ στρώματα. 

Ε μή μοι φϑονήσητ᾽. ἄνδρες Ἑλλήνων ἄκροι" (Εν. ἔν. τ08}} 

ἠλειφόμην ὑόμενος ἰρίνῳ μύρῳ. 

40. πρὸς ϑεῶν. φίλοι, ποία ἡδονή, μᾶλλον δ᾽ ὑοσαλα- ὦ 

κωνία ϑαϊμάτια μολύνεσϑαι. ἐξὸν ταῖς χερσίν. ὥσπερ᾽ 

ἡμεῖς νῦν ποιοῦμεν. ἀρυσαμένους ἀλείφεσθαι πᾶν τὸ ἡ 

σῶμα καὶ μάλιστα τὴν κεφαλήν. φησὶν γὰρ ὁ Φιλω- 
νίδης ἐν τῷ περὶ Μύρων καὶ Στεφάνων τὴν ἀφορμὴν ἶ 

ὀθοτοῦ τὴν κεφαλὴν ἐν τοῖς πότοις λιπαίνειν ἐν ῦΒ. 

γενέσθαι" τοῖς αὐχμῶσι γὰρ τὰς κεφαλὰς εἰς τὸ μετέω- ἢ 

ρον ἕλκεσϑαι τὸ λαμβανόμενον" καὶ διὰ τοῦτο τῶν 

πυρετῶν διακαιόντων τὰ σώματα τέγγουσι τὴν κεφαλὴν 

ἐπιβρέγμασιν, ἵνα μὴ πρὸς τὸ ξηρόν, ταύτῃ δὲ χαὶ᾿ 

πολύκενον, ὁρμὴν τὰ παρακείμενα λαμβάνῃ. τοῦτο δὴ 

λογισάμενοι καὶ ἐπὶ τῶν πότων τὴν εἰς τὸ μετέωρον ὕ 

2 χρίσεως Α: οουγ. Τὶ 8 τῶν καλλ. ΜΝ Ί]ατα: καὶ καλλ. 
4 ταύτη Α: φοΥγ. ταῖταυτι 1 ἀλλὰ δ΄ Α 8 .ἀποβεβανμένας Ἀ: 
οοῦν, Ε΄ 9 τὴν αὐτὴν οοτγυρίυτη; τὰς πάσας Ηιτβομῖρ, τὴν πῦτὶ 
γὴν Κα 10 ἰδίω Α ἰδίᾳ ἘΕ, ἴδιον ΚοΟΙΚ 11 καὶ 91: τὰ ΑΒ 
18 ϑυόμενος Α: οοτν. Μεῖῃ ηρινω Α: οὐ. απ 14:16]. 
δ᾽ οὐσαλακωνία Α: οοὐτ. Μροίη 117.18 Φιλωνίδης ἘΕἸπΕΒΙΠΒ: 
μυρωνίδης ΑΕ, πἰεὶ ἔογία [αοεύθ αἰχὶὺ Φιλωνίδης, μᾶλλον δὲ 
“Μυρωνίδης 24 παρακείμενα βυερεοῦμηι 26 τὸ οτι. Α: δα. ΒΕ 
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ὧν οἴνων φορὰν ὑποπτεύσαντες ἐπεσπάσϑησαν κεφαλὴν 

Ἰπαίνειν, ὡς ἐλάσσονος (τῆς) βίας γενησομένης. εἰ ταύ- 

τὴν προτέγξαιεν. προστιϑεὶς δ᾽ ὃ βίος ἀεὶ τοῖς χρειώ- 
εσιν χαὶ τῶν εἰς ἀπόλαυσιν καὶ τρυφὴν ἀγόντων ἐπὶ 

γὴν τῶν μύρων χρῆσιν ὥρμησεν. χρηστέον οὖν, ὦ 
Κύνουλκε Θεόδωρε. μύροις παρὰ πότον τοῖς ἐλάχιστα 

ταροῦν δυναμένοις. τοῖς στύφουσιν δὲ καὶ ψύχουσιν 

π᾿ ὀλίγον. ζητεῖ δ᾽ ὁ πολυμαϑέστατος ᾿Φριστοτέλης 
ν τοῖς Φυσικοῖς Προβλήμασι ([». 218 Ε) διὰ τί οἵ μυρι- 
μενοι πολιώτεροι; ἢ ὅτι τὸ μύρον διὰ τὰ ἀρώματα 

ἰηραντιχόν ἐστι. διὸ χαὶ αὐχμηροὶ οἵ μυριζόμενοι" ὃ 

ἱξ αὐχμὸς πολιωτέρους ποιεῖ. εἴτε γὰρ αὔανσις τριχὸς 

Ἰ πολιὰ εἴτ᾽ ἔνδεια ϑερμοῦ, ἣ ξηρότης μαραίνει. διὸ 
'αἱ τὰ πιλία ϑᾶττον ποιεῖ πολιούς᾽ ἐκπίνεται γὰρ ἡ 

ἰχεία τῆς τριχὸς ὑγρότης. 406. ἥδιστον δέ, ἄνδρες 
ρίλοι. ἀναγινώσκων τὴν ὀγδόην καὶ εἰκοστὴν τῶν 

οσειδωνίου Ἱστοριῶν περὶ μύρων τι λεγόμενον 
τήρησα, οὐκ ἀλλότριον ἡμῶν τοῦ συμποσίου. φησὶ 

ἀρ ὃ φιλόσοφος (ΓἪ αὶ ΠΙ 268)" “ἐν Συρίᾳ ἐν τοῖς βασι- 

"χοῖς συμποσίοις ὅταν τοῖς εὐωχουμένοις δοϑῶσιν οἵ 

"τέφανοι, εἰσίασίν τινες μύρων Βαβυλωνίων ἔχοντες 

σκίδια καὶ πόρρωϑεν ἐκ τούτων περιπορευόμενοι τοὺς 

ἂν στεφάνους τῶν κατακειμένων δροσίζουσι τοῖς 

'ύροις, ἄλλο μηδὲν ἔξωϑεν παραραίνοντες.᾽ ἐπεὶ δ᾽ 
νταῦϑα τοῦ λόγου ἐσμέν, ᾿συμβαλοῦμαί τι μέλος ὑμῖν 

ἰς ἔρωτα᾽ κατὰ τὸν Κυϑήριον ποιητήν (ΡμῖϊοΣ. ἔν. ὁ Β). 
τι Ἰανὺς ὃ παρ᾽ ἡμῖν ϑεός. ὃν καὶ πατέρα προσαγο- 

2 τῆς Δα. ὙΥΊ]ατα 8.4 χριώδεσιν Α: οουγ. Εἰ 11 αὐὖ- 

: (011, ΒΒ 17 ἀλλότριοσ Δ: εοτ.ς 20 δωϑῶσιν Α: οουν. Εὶ 
1 μύρω Α: οοττ. Εὶ 

845 
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ϑεύομεν, πρῶτος εὗρεν 0} 7.2» ἱστορεῖ δὲ τοῦτο 295) 

κῶν ὃ ἀευκυφευς ἐν τῷ περὶ Δίϑων γράφων οὕτωι 

(6 1ἸΥ͂ 402): “Ἰανὸν δὲ λόγος ἔχει διπρόσωπον γεγονέξ 

ναι, τὸ μὲν ὀπίσω τὸ δ᾽ ἔμπροσϑεν ἔχοντα πρόσωπο 

ἀπὸ τούτου καὶ τὸν Ἰανὸν ποταμὸν καὶ τὸ ὄρος Ἰανὺϊ 

6 ὀνομάζξεσϑαι, κατοικήσαντος αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους. τοῦ 

τον δὲ καὶ στέφανον πρῶτον εὑρεῖν καὶ σχεδίας 

πλοῖα καὶ νόμισμα χαλκοῦν πρῶτον χαράξαι. διὸ 

τῶν κατὰ τὴν Ἑλλάδα πολλὰς πόλεις καὶ τῶν κατὶ 

τὴν Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν ἐπὶ τοῦ νομίσματος ἐγχο Υ 1 
ράττειν πρόσωπον δικέφαλον καὶ ἐκ ϑατέρου μέρου 

ἢ σχεδίαν ἢ στέφανον ἢ πλοῖον. τοῦτον δὲ τὴν ἀδελ 

φὴν γήμαντα Καμήσην υἱὸν μὲν Αἴϑηκα, ϑυγατέρ 

δὲ Ὀλιστήνην γεννῆσαι. καὶ αὐτὸν ὡς μειξόνων ὀρ 

 γόμενον πραγμάτων εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν διαπλεῦσαι Χο 

οἰκῆσαι τὸ πλησίον Ρώμης ὄρος κείμενον τὸ ἀπ᾽ αὖτο 

ἸΙανοῦκλον ὀνομαξόμενον.᾽ 

41. τοσαῦτα καὶ περὶ μύρων ἐλέχϑη. καὶ μετ 
ταῦτα πλείστων τῶν μὲν ᾿4γαϑοῦ Ζαίμονος αἰτούντω! 

ποτήριον, τῶν δὲ Ζιὸς Σωτῆρος, ἄλλων δὲ Ὑγείας κοΐ 
ἑτέρων ἑτέρου ἐπιλεγόντων, τοὺς τούτων τῶν κράσεω 

μεμνημένους τῶν ποιητῶν ἔδοξεν παρατίϑεσϑαι. 

καὶ αὐτῶν μνησϑήσομαι. ᾿Δἀντιφάνης μὲν γὰρ 

᾿Δγροικίσιν ἔφη (1 14 Κ)᾽ 

“Φρμόδιος ἐπεκαλεῖτο, παιὰν ἤδετο. 
μεγάλην Ζιὸς Σωτῆρος ἄκατον ἦρέ τις. 

ὅ νἱάθίυν 1116 Τϑπατα ααθη δι ΕἸ αν ατα, Εοτὐ5 ραίγθπι Ἐὶ 
σογθ, οἵ, Ρ] αὖ. αὰ. τοι. 41 θ ὀνομάξεται Α: οοΥΓ. 5 6. 
τοῦτον δὲ Κ: πρῶτον δὲ Α (οὗτος εὗρε πρῶτος στέφανον 1 
11 κεφαλὴν διπρόσωπον Μοὶῆ 12 τούτου δὲ απ. 18 κς( 
μισην 1. Αἴϑικα, Κο ΡΙαὖ. αα. τοιη. 22 11 ἰανουλλον 1 
ἔοτῦ. Ἰανῦκλον 21 ἕτέρους Δ: οον. Κ΄. 84 81188 ᾿4γροίκο 
γ61 ᾿Ζγροίκω 25 ἐκαλεῖτο Α΄: ΟΟΥΤ. ΚΟΡΡΊΘΥ5 
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Ἄλεξις δ᾽ ἐν Τοχιστῇ ἢ Καταψευδομένῳ (Ὁ. 889)" 

ἀλλ᾽ ἔγχεον 

αὐτῷ Ζιός γε τήνδε Σωτῆρος. ϑεῶν 698 

ϑνητοῖς ἁπάντων χρησιμωτάτου πολύ. 

Β. ὁ Ζεὺς ὃ σωτήρ. ἂν ἐγὼ διαρραγῶ., 

ὅ οὐδέν μ᾽’ ὀνήσει. 4. πῖϑι θαρρῶν. 
γικόστρατος Πανδρόσῳ (10. 334)" 

χἀγώ. φιλτάτη᾽ 

μετανιπτρίδ᾽ αὐτῷ τῆς Ὑγιείας ἔγχεον. 

Β. λαβὲ τῆς Ὑγιείας δὴ σύ. Α.. φέρε, τὐχἀγαϑῇ. 
᾿ς τύχη τὰ ϑνητῶν πράγμαϑ', (ἣ» πρόνοια δὲ 

ὅ τυφλόν τι κἀσύνταχτόν ἐστιν, ὦ πάτερ. 
ν δὲ τῷ αὐτῷ δράματι καὶ τῆς τοῦ ᾿2γαϑοῦ Ζαίμονος Ὁ 
ράσεως μνημονεύει. ἧς καὶ σχεδὸν πάντες οἵ τῆς 
ρχαίας κωμῳδίας ποιηταί. ἀλλ᾽ ὅ γε Νικόστρατος 

ὕτως φησίν (10.)" 

ἄλλ᾽ ἐγχέασα ϑᾶττον ᾿24γαϑοῦ 4αίμονος 

᾿ ἀπενεγκάτω μοι τὴν τράπεξαν ἐχποδών. 

ἱκανῶς κεχόρτασμαι γάρ. ᾿4γαϑοῦ Ζαίμονος 

δέχομαι. λαβοῦσ᾽ ἀπένεγκε ταύτην ἐχποδών. 

Ἰέναρχος ἐν Διδύμοις (0. 468)" 

ὡς ὑπό τι νυστάξειν γε καὐτὸς ἄρχομαι" 

ἡ τἀγαϑοῦ {γὰρ Δαίμονος συνέσεισέ μὲ 6 

ἄχρατος ἐχποϑεῖσα φιάλη παντελῶς. 

ἡ τοῦ δὲ Σωτῆρος Διὸς τάχιστά γε 
ὕ ἀπώλεσε ναύτην καὶ κατεπόντωσέν μ᾽. ὁρᾷς. 

2 ἔνχεον ἃ 8 Διὸς ἔτι (οὐ, Ζιὸς σὺ ῬοῦΥ 4 γρησιμώ- 
Ὑτὸν Α: οοιτ. Μεῖπ ὅ ἐὰν ἃ 6 πενιϑὲι Α: οοὐγ. Οθηῦευ 9 μετα- 
πρίαδ᾽ (510) Α, οἴ, ΧΙ Ρ». 4870 10 τυχααγαϑη Α: οοΥΥ, Ἀ1 
1 ἡ δαα, Ῥογβ 17 ἐνχέασα Δ 18 εὐ 20 ἐκ ποδῶν Α: ὁοΥὙ. Μοΐπ 
2 ὡς εὐποτι Α: σοΥΥ. ῬΟΥΞ 28 γὰρ δαά. Μεοῖπ (ἄπεθ 1)1) 
υνέσισέ Α 26 ἀπώλεσεν αὐτὴν Α: 6017. ΟΔΠΥΘΥ 
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Ἔριφος Μελιβοία (0. 430)" 

ἐχπεπήδηκας πρὶν ᾿Ζ4γαϑοῦ πρῶτον Ζᾳαίμονος λαβεῖν. 

πρὶν Ζ΄ιὸς σωτῆρος. ἰ 

48. Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ Μέϑης (ἴν. 125 Ὑ 

τὸν ἄκρατον, φησίν, οἶνον τὸν ἐπὶ τῷ δείπνῳ διδόμε; 

γον, ὃν δὴ λέγουσιν ᾿4γαϑοῦ Ζαίμονος εἶναι πρόποσιν 

ὀλίγον τε προσφέρουσιν, ὥσπερ ἀναμιμνήσκοντες μόνοϊ 

τῇ γεύσει τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ καὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ δωρεάν, κα 

μετὰ τὴν πλήρωσιν διδόασιν. ὅπως ἐλάχιστον ἦ τὶ 

πινόμενον. καὶ τρίτον προσκυνήσαντες λαμβάνουσι! 

ἀπὸ τῆς τραπέζης. [καὶ] ὥσπερ ἱκετείαν τινὰ ποιού 

μενοι τοῦ ϑεοῦ μηϑὲν ἀσχημονεῖν μηδ᾽ ἔχειν ἰσχυρὰϊ 

ἐπιϑυμίαν τοῦ πότου τούτου καὶ λαμβάνειν ἐξ αὐτοὶ 

τὰ καλὰ καὶ χρήσιμα. Φιλόχορος δ᾽ ἐν δευτέρι 
᾿ ᾿Ατϑίδος (ΦῊΘΊ Ί 881) ᾿χαὶ ϑέσμιον, φησίν. ἐτέϑη τότ! 

προσφέρεσϑαι μετὰ τὰ σιτία πᾶσιν ἀκράτου μὲν ὅσοι 

γεῦμα καὶ δεῖγμα τῆς δυνάμεως τοῦ ἀγαϑοῦ ϑέεο 

τὸν δὲ λοιπὸν ἤδη κεκραμένον. δι᾽ ὃ καὶ τροφοὺς το 
Διονύσου τὰς Νύμφας ὀνομασϑῆναι. ὅτι δὲ δοϑείσγ, 

τῆς τοῦ ᾿Ζγαϑοῦ Ζαίμονος κράσεως ἔϑος ἦν βαστάζξε3 

σϑαι τὰς τραπέξας ἔδειξεν διὰ τῆς αὑτοῦ ἀσεβείας 

Σικελιώτης Ζηιονύσιος. τῷ γὰρ ᾿ἀσκληπιῷ ἐν ταῖς Συρο 

κούσαις ἀνακειμένης τραπέζης χρυσῆς προπιὼν αὐτὶ 

ἄκρατον ᾿Ζ4γαϑοῦ Ζαίμονος ἐχέλευσεν βασταχϑῆναι τ 

τράπεξαν. παρὰ δὲ τοῖς Ἐμεσηνοῖς ϑύοντες τῷ Ἡλίρ 35 

ῷ ἐχπεπιηδεκας Α: οοτΥ. ΟοὈοΥ δαίμονος πρῶτον ΟἿ 
Μρίη, χϑοίϊαβ ἔογύαββθ πρῶτα δαίμονος ὮΙ, απδιπαπᾶμη πρό 
ρον ΥὙϑα το 11 καὶ οτι. Ἐ), 46]. Μοῖπ 13 τούτου ας 
ἩδΥ 160 αἀκρατουμενος ὃν Α, οἵ. 1». 888 18 δᾶ 
τα αὐ, οἵ, ». 88 ἃ δ τοῖς ᾿Εμεσηνοῖς Θοσγεσία ὙΥΠατ: τὸ 
ἕλλησιν ὡς ἃ 



ΤΕ ὅ9ῦ 

ὥς φησι Φύλαρχος ἕν τῇ ιβ΄ τῶν Ἱστοριῶν (Ὁ. 840). ἢ 

μέλι δπένδουσιν, οἶνον οὐ φέροντες τοῖς βωμοῖς. δεῖν 

λέγοντες τὸν τὰ ὅλα συνέχοντα καὶ διακρατοῦντα ϑεὸν 

χαὶ ἀεὶ περιπολεύοντα τὸν κόσμον ἀλλότριον εἶναι 

μέϑης.᾽ 
49. ἐμέμνηντο δ᾽ οἵ πολλοὶ καὶ τῶν ᾿Δττικῶν ἐκεί- 

νῶν δκχολίων᾽ ἅπερ καὶ αὐτὰ ἄξιόν ἐστί σοι ἀπομνη- 
μονεῦσαι διά τε τὴν ἀρχαιότητα καὶ ἀφέλειαν τῶν 

ποιησάντων, [καὶ τῶν] ἐπαινουμένων ἐπὶ τῇ ἰδέᾳ ταύτῃ 

ἧς ποιητικῆς ᾿4λκαίου τε καὶ ᾿Ανακρέοντος, ὡς ᾽4ρι- 

στοφάνης παρίστησιν ἐν Ζ͵αιταλεῦσιν λέγων οὕτωςθ94 

1(1 449 Κ)᾿ 

σον δή μοι σκόλιόν τι λαβὼν ᾿4λκαίου κἀνακρέοντος. 

αἱ Πράξιλλα δ᾽ ἡ Σικυωνία ἐθαυμάξετο ἐπὶ τῇ τῶν 
σχολίων ποιήσει. σκόλια δὲ καλοῦνται οὐ κατὰ τὸν τῆς 

ἑλοποιίας τρόπον ὅτι σχολιὸς ἦν --- λέγουσιν γὰρ τὰ ἐν 

"ταῖς ἀνειμέναις εἶναι σκολιά -- ἀλλὰ τριῶν γενῶν ὄντων, 

ὥς φησιν ᾿ἀρτέμων ὃ Κασανδρεὺς ἐν δευτέρῳ Βι- 

᾿βλίων Χρήσεως (ΓΘ ΤΥ͂ 343), ἐν οἷς τὰ περὶ τὰς συνου- 

σίας ἦν ἀδόμενα, ὧν τὸ μὲν πρῶτον ἦν ὃ δὴ πάντας 
ἤδειν νόμος ἦν, τὸ δὲ δεύτερον ὃ δὴ πάντες μὲν ἦδον, Ὁ 
οὐ μὴν ἀλλά γε κατά τινα περίοδον ἐξ ὑποδοχῆς, {τὸν 

τρίτον δὲ καὶ τὴν ἐπὶ πᾶσι τάξιν ἔχον, οὗ μετεῖχον 
ὑχέτι πάντες, ἀλλ᾽ οἵ συνετοὶ δοκοῦντες εἶναι μόνοι, 

ταὶ χατὰ τόπον τινὰ εἰ τύχοιεν ὄντες" διόπερ ὡς ἀτα- 

ῃ 

2 δεῖν ἘΞ: δεινα Δ 4 περιπολοῦντα Ἐὶ ἴοτί. γοοῖίΘ 6 ἔοτῦ. 
ὟΣ πολλοὶ 1. 6. τῶν δειπνοσοφιστῶν 9 καὶ τῶν 46].Κα 14 δ᾽ ἡ 
88: δὴ Α, ἡ ἢ 16 ὅτι ὅοῃν (Η68. 5. σκόλια): ὅστις Α, ὃς Εἰ 
[8.19 βιβλίων Ἀ : οοτΥ. Τοπϑῖτιβ; Αυίθυηλο 51. Βατηρϑὶῦ 6 ΠΙοαΘΘΙΌΠΟ, 
"Ἔ, 5680]. ΡΊ] αὐ. ΘοΥσ. Ρ. 4518 19 τὰ παρὰ ΚΙ 22 γε οτη. Κ᾽, 
οτῦ, ἀλλ᾽ (ἐφεξῆς) γε, οἵ. ὨϊοδΘατομ 5 1. 5. δῦ ΡΙαῦ. 4. οοην. 
). 615 Ὁ τὸ δὐὰ. Καὶ 2ῦ ἔοτί. καὶ καϑ' ὄντινα τόπον ἀεὶ 
ἀεὶ Βαποῖ) τύχοιεν ὄντες 
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ξίαν τινὰ μόνον παρὰ τἄλλα ἔχον τὸ μήϑ᾽ ἅμα μήθ᾽, 

ἑξῆς γινόμενον [ἀλλ᾽ ὅπου ἔτυχεν εἶναι] σκόλιον ἐκλήθη. 

τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδετο ὁπότε τὰ κοινὰ καὶ πᾶσιν ἀναγ- 

καῖα τέλος λάβοι" ἐνταῦϑα γὰρ ἤδη τῶν σοφῶν ἕκαστον, 
ὠδήν τινα καλὴν εἰρ μέσον ἠξίουν προφέρειν. καλὴν. 
δὲ ταύτην ἐνόμιζον τὴν παραίνεσίν τέ τινα καὶ γνώμην 

ἔχειν δοκοῦσαν χρησίμην [τε] εἰς τὸν βίον. δ0. τῶν; 

οὖν δειπνοσοφιστῶν ὃ μέν τις ἔλεγε τῶν σκολίων τόδε, 

ὃ δέ τις τόδε: πάντα δ᾽ ἦν τὰ λεχϑέντα ταῦτα" 

ἃ 5:89 
Παλλὰς Τριτογένει᾽, ἄνασσ᾽ ᾿4ϑηνᾶ., 

ὄρϑου τήνδε πόλιν τε καὶ πολίτας. 

ἄτερ ἀλγέων [τε] καὶ στάσεων 

καὶ ϑανάτων ἀώρων σύ τε καὶ πατήρ. 

β’ (δ Β) 
Πλούτου μητέρ᾽ Ὀλυμπίαν ἀείδω 
Ζήμητρα στεφανηφόροις ἕν ὥραις. 

σέ τε. παῖ 4ι΄τός. Φερσεφόνη" 

χαίρετον, εὖ δὲ τάνδ᾽ ἀμφέπετον πόλιν. 

γ΄ ((.8) 
ἐν Ζ΄ήλῳ ποτ᾽ ἔτικτε τέκνα “ατώ. 

Φοῖβον χρυσοκόμαν. ἄνακτ᾽ ᾿Ζπόλλω, 
ἐλαφηβόλον τ᾽ ἀγροτέραν 20 

᾿ἄρτεμιν, ἃ γυναικῶν μέγ᾽ ἔχει κράτος. 

9. ᾿ποῖαβα 6]. Ῥθποςς 4 λάβοιεν' ταῦτα γὰρ Α: ὁοοττ. Οοὐ΄ 
ὅ προσφέρειν Α, εἰσφέρειν ἘΠ: οοΥι. ΟΟΥα65 ἵ. τὲ ; 
(παραίνεσιν καὶ γνώμην ἔχουσαν τῷ βίῳ χρησίμην Ἐ) 9 ΠΌΠΙΕ 
ΤΆ]65 ποίδβ (α΄ β΄ οθ΄) ποὴ παροῦ ἃ [10 ἀϑηνα Α, ᾿ἀϑάνα ΒΕ 
12 τὲ 48]. Ἠθιτὰ 14 ειἰδὼ Α: οοτ, ς 16 δημητραστὲ στὲ 
φανηφόροις Α 11 ἄμφετον Α: οοΥΥ. δηΐου 18 ἔτικτ 
παῖδα λατώ Ἐ (αὖ οοπ]. Ηθιτ), ἕοτί. το 19 ἀπόλλων᾽ 
ἀπόλλωνα ἘΠ: οοΥγ. ΠΡΘΠ 



ς ΤΕ δο᾽ 

δ΄ (ὅ Β) 

ὦ Πάν, ᾿Δἀρκαδίας μέδων κλεεννᾶς, 
ὀρχηστὰ Βρομίαις ὀπαδὲ Νύμφαις, 

γελάδειας, ὦ Πάν, ἐπ᾽ ἐμαῖς 
εὔφροσι ταῖσδ᾽ ἀοιδαῖς κεχαρημένος. 

ε΄ (6 Β) 

ἐνικήσαμεν ὡς ἐβουλόμεσϑα, 
χαὶ νίκην ἔδοσαν ϑεοὶ φέροντες 
παρὰ Πανδρόσου .. .. [ὡς φίλην ᾿Δ4ϑηνᾶν.] 

ς΄ (1 Β) 
εἶϑ᾽ ἐξῆν ὁποῖός τις ἦν ἕκαστος 

τὸ στῆϑος διελόντ᾽, ἔπειτα τὸν νοῦν 

ἐσιδόντα. κλείσαντα πάλιν. 

ἄνδρα φίλον νομίζειν ἀδόλῳ φρενί. 

ζ’ (8.8) 

ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ ϑνητῷ. 
δεύτερον δὲ καλὸν φυὰν γενέσϑαι., 
τὸ τρίτον δὲ πλουτεῖν ἀδόλως. 
καὶ τὸ τέταρτον ἡβᾶν μετὰ τῶν φίλων. 

ἀσϑέντος ὃὲ τούτου χαὶ πάντων ἡσϑέντων ἐπ᾽ αὐτῷ 

᾿χαὶ μνημονευσάντων ὅτι καὶ ὃ καλὸς Πλάτων αὐτοῦ 

μέμνηται ὡς ἄριστα εἰρημένου (Θοτρ. ν. 4516), ὃ υρ- 

τίλος ἔφη ᾿ἀναξανδρίδην αὐτὸ διακεχλευακέναι τὸν 

: χωμῳδιοποιὸν ἐν Θησαυρῷ λέγοντα οὕτως (1 142 Κ)᾽ 

1 Ἰώ παν εἷ μεδέων Α Ε: οοὐτ. ἤδθττη 8. γελασίαισϊω Α( ἰὼ 
ἩΠΠΠῚ Ὁ Τα] Ἶτι5 ἘΠῚ: ΟΟΥΤ. Ὑ Δ]ΟΚοη, γελάσαις, ἰὼ Β5σΚ 4 εὖὐφρο- 
σύναις ταῖσδ᾽ ἀοιδαῖς αοιδε (ἄειδε Ε) κεχ. ΑΒ: αοιδὲ 46]. θγτη, 
τρααδ, οοΥγ, ὙΥΠΔτα εχ Ὠγιηπὶ Ρίο] μμΘ 818 (Β6γ. ἀυοῃ. 1889 
Ῥ. 11) ν. 21 ὅ ἐβουλόμεϑα ΔῈ: οοττ. οι 1 Βἰαίατα ποί. 
Κι γϑῦθο, ὡς φίλην ᾿Δϑηνᾶς {λέγει τὴν Πάνδροσον» 6. 80Π0110 
ΥἹἀθηΐαν Θαρευθθεθ; ὑούματη γϑυβϑατα οἱη. Εἰ 10 εἰσιδόντα Δ, 
ἰδόντα ἘΠ: ὁοττ. θα 16 συνηβᾶν ΑἘ: ὁο11. ἃρυᾶ 81108 
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᾿ ὁ τὸ σκόλιον εὑρὼν ἐκεῖνος. ὅστις ἦν. 
τὸ μὲν ὑγιαίνειν πρῶτον ὡς ἄριστον ὃν 

ὠνόμασεν ὀρϑῶς' δεύτερον δ᾽ εἶναι καλόν. 
τρίτον δὲ πλουτεῖν. τοῦϑ'. ὁρᾶς. ἐμαίνετο" “ 

5 μετὰ τὴν ὑγίειαν γὰρ τὸ πλουτεῖν διαφέρει" 

καλὸς δὲ πεινῶν ἐστιν αἰσχρὸν ϑηρίον. 

θϑδέξῆς δ᾽ ἐλέχϑη καὶ τάδε" 

η΄ ((ὅ Β) 
ἐνων ἔχ γῆς χρὴ χατίδην πλόον. 

εἴ τις δύναιτο καὶ παλάμην ἔχοι. 

ἐπεὶ δέ κ᾿ ἐν πόντῳ γένηται. 

τῷ παρεόντι τρέχειν ἀνάγκη. 

ὃ'΄ ((6 Β) 

ὁ δὲ καρκίνος ὧδ᾽ ἔφη. 
χαλᾷ τὸν ὄφιν λαβών" 

“εὐθὺν χρὴ τὸν ἑταῖρον ἔμμεν 

καὶ μὴ σκολιὰ φρονεῖν. 

ι΄ (9 Β) 
ἐν μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω. 

ὥσπερ “Δρμόδιος καὶ ᾿Ζριστογείτων. 

ὅτε τὸν τύραννον χτανέἕτην 

Ὁ ἰσονόμους τ᾽ ᾿ϑήνας ἐποιησάτην. 

ια΄ (0 Β) 

φίλταϑ' “Ζρμόδι᾽. οὔ τί που τέϑνηκας" 

νήσσοις δ᾽ ἐν μακάρων σέ φασιν εἶναι, 

ῷ ὃν Μεΐπ: ἦν ΑΒ 6 πίνων ΑΕ: οοΥγν. απο 8 {τὸ 
εὐθὺν» ἐκ γῆς ΝΝΊατα κατίδην Α (κατιδεῖν Ε΄) Δροίοαθ, 
οντῦ. ἀϊαϊθοῦι νϑϑυϊριαμῃ 10 κ᾽ 1: καὶ ΔΚ 11 τρέχειν! 
Βαβρθούστη ΒΘΥΡΊΙΟ 12 δὲ πΒαθϑηῦ Α αὶ 18 χαλᾷ τὸν Β΄ 
χαλλιτον ἃ 14 εὐϑέα "αὶ ἐνμὲν Α ἔμεν Ἐ-: σου, δε 
18 οὐ ὅ89,9 κανέτην ΟΟὉ 20 ἁρμοδίου πω τέϑνηκας ΒΕ 
ΘΟΟΥΤ. Β080]. Αὐ]ϑῦ. Αοῃ. 980 21 νήσοις Εὶ 



ΙΕ 

ἵνα περ ποδώκης ᾿Δ4χιλεύς. 

Τυδείδην τέ φασι τὸν ἐσϑλόν [Διομήδεα]. 

ιβ΄ (αἵ Β) 

ἐν μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω. 

ὥσπερ ““ρμόδιος καὶ ᾿Ζριστογείτων. 

ὅτ᾽ ᾿4ϑηναίης ἐν ϑυσίαις 
ἄνδοα τύραννον Ἵππαρχον ἐχαινέτην. 

ιγ΄ (42 Β) 

αἰεὶ σφῷν κλέος ἔσσεται κατ᾽ αἶαν, 
φίλταϑ᾽ ᾿Ζρμόδιε καὶ ᾿4ριστόγειτον, 

ὅτι τὸν τύραννον χτανέτην 
ἰσονόμους τ’ ᾿4ϑήνας ἐποιησάτην. 

ιδ΄ (21 Β) 
᾿Ζδμήτου λόγον, ὦ ἑταῖρε. μαϑὼν τοὺς ἀγαϑοὺς φίλει, ς 

τῶν δειλῶν δ᾽ ἀπέχου, γνοὺς ὅτι δειλοῖς ὀλίγη χάρις. 

παῖ Τελαμῶνος, 4ΐἷαν αἰχμητά, λέγουσί δὲ 

ΤΕ ΤΠ Β) 

539 

ἐς Τροίαν ἄριστον ἐλϑεῖν Ζαναῶν μετ᾽ ᾽4χιλλέα. 
ιΞςΞ΄ (18 Β) 

τὸν Τελαμῶνα πρῶτον, Αἴαντα δὲ δεύτερον 

ἐς Τροίαν λέγουσιν ἐλϑεῖν Δαναῶν καὶ ᾿4χιλλέα. 
ιξ΄ ((9 Β) 

εἶθε λύρα καλὴ γενοίμην ἐλεφαντίνη, 

καί με καλοὶ παῖδες φέροιεν Ζ'ιονύσιον ἐς χορόν. 

"η΄ (80 Β) 

εἴθ᾽ ἄπυρον καλὸν γενοίμην μέγα χρυσίον 
καί μὲ καλὴ γυνὴ φοροίη καϑαρὸν ϑεμένη νόον. ᾷ 

1 ἀχιλλεύς Α ἘΠ: οοττΥ. ΒΥαποῖς 2. ρ]οββδιῃ 46]. Ὑ 1]ατὰ 8 “4ρ- 
μόδιος οὐ ᾿Δριστογείτων Τ]σοῃ 11 φίλει σέβου Α φίλους σέβου 
Εἰ; ΘΟΤΥ. 5680]. Ατ. ὕ6βρ. 1239 18 λέγουσί σ᾽ ΕΒ) λεγούσης Α 
14 μετ’ ᾿Δχιλλέα Ῥιασῖ. 2856, 4: καὶ ΄Δχιλλέα ΑἘ 16 μετ᾽ 
᾿Δχιλλέα οἀα 11 ἐλεφαντίνα Ἐ 19 γενοίμαν Ἐὶ 
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υϑ'΄ (22 Β) 
σύν μοι πῖνε. συνήβα, συνέρα, συστεφανηφόρει., 

σύν μοι μαινομένῳ μαίνεο. σὺν σώφρονι σωφρόνει. 

κ' (88 Β) 
ὑπὸ παντὶ λίϑῳ σκορπίος. ὦ ἕταϊρ᾽, ὑποδύεται. 
φράξευ μή σε βάλῃ: τῷ δ᾽ ἀφανεῖ πᾶς ἕπεται δόλος. 

κα΄ (24 Β) 

ἁ ὗς τὰν βάλανον τὰν μὲν ἔχει. τὰν δ᾽ ἔραται λαβεῖν" 5 

κἀγὼ παῖδα καλὴν τὴν μὲν ἔχω, τὴν δ᾽ ἔραμαι λαβεῖν. 

κβ΄ (5 Β) 

πόρνη καὶ βαλανεὺς τωὐτὸν ἔχουσ᾽ ἐμπεδέως ἔϑος᾽ 
ἐν ταὐτᾷ πυέλῳ τόν τ᾽ ἀγαϑὸν τόν τε κακὸν λόει. 

χγ΄ (91 Β) 

ἔγχει καὶ Κήδωνι. διάκονε, μηδ᾽ ἐπιλήϑου. 

εἰ δὴ χρὴ τοῖς ἀγαϑοῖς ἀνδράσιν οἰνοχοεῖν. 1 

κδ΄ ((4 Β) 

αἰαῖ. “ειψύδριον προδωσέταιρον, 

οἵους ἄνδρας ἀπώλεσας. μάχεσϑαι 

ἀγαϑούς τὲ καὶ εὐπατρίδας. 

οὗ τότ᾽ ἔδειξαν. οἵων πατέρων κύρησαν. 

κε΄ (88 Β) 

ὅστις ἄνδρα φίλον μὴ προδίδωσιν. μεγάλην ἔχει 

τιμὰν ἔν τε βροτοῖς ἔν τὲ ϑεοῖσιν κατ᾽ ἐμὸν νόον. 

σκόλιον δέ φασί τινες χαὶ τὸ ὑπὸ Ὑβρίου τοῦ Κρητὸς 

ποιηϑέν. ἔχει δ᾽ οὕτως (28 Β)" 

1 συνσοτεφανηφόρει Α: οοὐγ. Εἰ 2 μένεο Α: οοΥ̓, Εἰ 
σὺν σωφρονήσω σώφρονι ἃ συσσωφρόνει σώφρονι ἘΣ: οοΥγ, ΟΔπΐεοα 
6 ἔχων Α: οοτΥ,. ς [10 χρή σ᾽ ἀγαϑοῖς ΒοεΥρξ 11 λυψύδριον 
προδωσεταιροον ἃ 14 ἔσαν τροοῖθ 411 16 ϑεοῖς Α: σοΥτ. 5 
117 σκολιὸν Α χριτὸς Α: 6οΥΥ. Ἐὶ ς 
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ἔστι μοι πλοῦτος μέγας δόρυ καὶ ξίφος 
χαὶ τὸ καλὸν λαισήιον, πρόβλημα χρωτός. 

τούτῳ γὰρ ἀρῶ, τούτῳ ϑερίξω. 690 

τούτῳ πατέω τὸν ἁδὺν οἶνον ἀπ᾽ ἀμπέλω. 
8 ὅ τούτῳ δεσπότας μνοίας κέκλημαι. 

τοὶ δὲ μὴ τολμῶντ᾽ ἔχειν δόρυ καὶ ξίφος 
χαὶ τὸ καλὸν λαισήιον, πρόβλημα χρωτός. 

πάντες γόνυ πεπτηῶτες ἐμὸν κυνέοντι. δεσπόταν 
καὶ μέγαν βασιλῆα φωνέοντες. 

1. τούτων λεχϑέντων ὁ Ζημόκριτος ἔφη" “ἀλλὰ 
μὴν καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ πολυμαϑεστάτου γραφὲν ᾿άριστο- 

τέλους εἰς Ἑρμείαν τὸν ᾿ἀταρνέα οὐ παιάν ἐστιν, ὡς 
ὁ τὴν τῆς ἀσεβείας κατὰ τοῦ φιλοσόφου γραφὴν ἀπε- 

νεγχάμενος ΖΙημόφιλος εἰς αἰδωτε παρασκχευασϑεὶς ὑπ᾽ Ὁ 

γ Εὐρυμέδοντος. ὡς ἀσεβοῦντος χαὶ ἄδοντος ἐν τοῖς 

συσσιτίοις δσημέραι εἰς τὸν Ἑρμείαν παιᾶνα. ὅτι δὲ 
παιᾶνος οὐδεμίαν ἔμφασιν παρέχει τὸ ἄσμα, ἀλλὰ τῶν 

σχολίων ἕν τι καὶ αὐτὸ εἶδός ἐστιν ἐξ αὐτῆς τῆς λέξεως 

φανερὸν ὑμῖν ποιήσω (ἴτ. 6 Β)" ; 

) ᾿Ζρετὰ πολύμοχϑε γένει βροτείῳ, 
ϑήραμα κάλλιστον βίῳ. 

σᾶς πέρι. παρϑένε. μορφᾶς 

χαὶ ϑανεῖν ζηλωτὸς ἐν Ἑλλάδι πότμος ο 
Ὁ καὶ πόνους τλῆναι μαλεροὺς ἀκάμαντας" 
τοῖον ἐπὶ φρένα βάλλεις 

ῳρ 

4 ἀμπέλων Ἐὶ ὅ μνοιας Δ, οι. Εὶ ὁ τολμῶντες ΔῈ: 
ΘΟΥΎ, ἨΘΥΤΩ 1 πρόβλημά τε χρωτός ΑἸ): ΟΟΥ̓Τ. 5 8 Βῖπο 
ΤΟΥΒᾺΒ Ἰηΐθογα, Νιϑυτ! δα! 10, οἵ, δα Ρ. θ614 8 .προσκυνεῦντί 
μὲ δεσπύόταν ΒεΙρ 9. βασιλεα ΔῈ 12 ἀταρνέαν ΑΔ; ΟΟΥΥ. Τὶ 
14 εἰς αἰδωτε ἴατῦ γουθττα ταθηθίθθμαϊ 18 αὐτῆς ΟΔ5: ἀρχῆς Α 
20 πολύμοχϑε ενει Α: οοτΥ. Εἰ οὔ Τίοσ. 1. ὅ, 7 21, 22 βιώσας 
(βίω σᾶς Ἐ) τε πέρι ΔῈ: οοτ. Ὀϊοσ 28 ἐν Ε: οἵ. Α 
24 ἀκαμάτους ΑἘΠ: οοττ, Πίος 
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καρπόν τ᾽ ἀϑάνατον χρυσοῦ τὲ κρείσσω 

καὶ γονέων μαλακαυγήτοιό 8’ ὕπνου. 

σεῦ δ᾽ ἕνεχ᾽ οὗκ Ζιὸς Ἡρακλέης Δήδας τε κοῦροι 

10 πόλλ᾽ ἀνέτλασαν ἔργοις σὰν ἀγρεύοντες δύναμιν. β 

ἃ σοῖς δὲ πόϑοις ᾿Δχιλεὺς Αἴας τ᾽ ᾿Αίδα δόμον ἦλθον. δ΄ 

σᾶς δ᾽ ἕνεκεν φιλίου μορφᾶς καὶ ᾿Ζ“ταρνέος ἔντροφος 

ἠελίου χήρωσεν αὐγάς. 

τοιγὰρ ἀοίδιμον ἔργοις ἀϑάνατόν τέ μιν αὐξήσουσι 

«Μοῦσαι. 

Μνημοσύνης ϑύγατρες, Ζ΄ιὸς ξενίου σέβας αὔξουδσαι 10 

φιλίας τε γέρας βεβαίας. 

2. ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα εἴ τίς τι κατιδεῖν ἐν τούτοις 

6 δύναται παιανικὸν ἰδίωμα. σαφῶς ὁμολογοῦντος τοῦ 

γεγραφότος τετελευτηκέναι τὸν Ἑρμείαν δι᾿ ὧν εἴρηκεν 

σᾶς γὰρ φιλίου μορφᾶς ᾿Δἀταρνέος ἔντροφος ἠελίου 15. 
χήρωσεν αὐγάς. οὐκ ἔχει δ᾽ οὐδὲ τὸ παιανικὸν ἐπίρ- ὦ 
θημα, καϑάπερ ὁ εἰς Πύσανδρον τὸν Σπαρτιάτην γρα- 

φεὶς ὄντως παιάν, ὅν φησι ΖΙοῦρις ἐν τοῖς Σαμίων 

ἐπιγφαφομένοις Φροις ("Ἢ αὶ Π| 486) ἄδεσθϑαι ἐν Σάμῳ. 
παιὰν δ᾽ ἐστὶν καὶ ὃ εἰς Κρατερὸν τὸν Μακεδόνα 30 

γραφείς, ὃν ἐτεκτήνατο ᾽4λεξῖνος ὃ διαλεκτικός, φησὶν 

Ἕρμιππος ὃ Καλλιμάχειος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ ᾽4ρι- 

στοτέλους (Ἢ 6 ΠΙ 46). ἄδεται δὲ καὶ οὗτος ἐν ΖΙελφοῖς. 

λυρίζοντός γέ τινος παιδός. καὶ ὁ εἰς ᾿Ζγήμονα δὲ 

ἘΒ 

1 καρπόν τ᾽ οοτγυρύθμη, 166 }1}0 ἵμερον 5111, 1. 6. αἸΙΟΥΘΉΝ 
ατὐγῖ, ραγοηίνιι, δοηιγυὶ αηλογ}6 ον Ἰογ  ηι 2 ὕπνουσ Α: ΟΟΙΓ. 
Ὀῖοσ 8 ἕνεκεν (ἕνεχ᾽ Ε) ὁ διὸς ΑἸ, ἕνεκ᾽ ἐκ Διὸς ΠΙοδ: 
οοτν. ΒΥΆΠΟΚ, οἵ Ζιὸς ΝΥ Δα ἡρακλῆς ΑΕ: οοὐΥ. Πορ 85 ἀχιλ- 
λεὺς ΑΕ: οοῖν. ΒρΙΚ ᾿Δίδαο δόμους ΔῈ Πῖορ: οοὐτ. ΨΥ] Δ 
6 ἀταρτανεὸος ἃ ἀταρνέως Τὺ: οοΥΥ. ΜΝ ὰ8 7 αὖγας Α αὐγάς ΚΕ 
8 τὲ μὴν Α: οοΥ. ἢ [10 ϑυγατέρες ΑἸῈ: οοὐγ. Πορ 11 τε- 
γαρας Α: οοτν. Πῖορ 18 παιωνικὸν Α: οοἷγ. ΕΒ [10 οὐδὲ Ε: 
οὔτ α' 22 καλλιμάχιος Α, θη] }}01 εαπῦ οτλῃΐδ ᾿π48 ἃ Ο. 51 
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τὸν Κορίνϑιον ᾿Δλκυόνης πατέρα, ὃν ἄδουσιν Κορίν- 

ϑιοι; ἔχει τὸ παιανικὸν ἐπίφϑεγμα. παρέϑετο δ᾽ αὐτὸν 

Πολέμων ὃ περιηγητὴς ἐν τῇ πρὸς ᾿ἀράνϑιον Ἐπι- 

στολῇ (ἔτ. 16 Ῥε). χαὶ ὁ εἰς Πτολεμαῖον δὲ τὸν πρῶτον 
“4ἰγύπτου βασιλεύσαντα παιάν ἐστιν, ὃν ἄδουσιν Ῥύδιοι᾽ 
ἔχει γὰρ τὸ ἰηπαιὰν ἐπίφϑεγμα, ὥς φησιν Γόργωνθοτ 

ἔν τῷ Περὶ τῶν ἐν Ῥόδω ϑυσιῶν. ἐπ᾽ ᾿Αντιγόνῳ δὲ καὶ 
Ζημητρίῳ φησὶν Φιλόχορος ([ἯΘ 1 408) ᾿“ϑηναίους 

ἄδειν παιᾶνας τοὺς πεποιημένους ὑπὸ Ἑρμίππου τοῦ 
υξικηνοῦ, ἐφαμίλλων γενομένων τῶν παιᾶνας ποιη- 

σάντων .. καὶ τοῦ Ἑρμοκλέους προχριϑέντος. ἀλλὰ μὴν 
αἱ αὐτὸς ᾿Δριστοτέλης ἐν τῇ ᾿ἀπολογίᾳ τῆς ἀσεβείας 

Ἔν. 592 ΠΗ), εὐ μὴ κατέψευσται ὃ λόγος. φησίν" “οὐ γὰρ 

ἤν ποτε Ἑρμείᾳ ϑύειν ὡς ἀϑανάτῳ προαιρούμενος ὡς 
νητῷ μνῆμα κατεσκεύαζον καὶ ἀϑανατίξειν τὴν φύσιν ἡ 

ουλόμενος ἐπιταφίοις ἂν τιμαῖς ἐκόσμησα τὸ (σῶμα. 

ὃῦ. τοιαῦτα λέγοντος τοῦ Ζημοχρίτου ὁ Κύνουλ- 

05 ἔφη᾽ 

“τί μ᾽ ἀνέμνασας κείνων κυλίκων; 

ι(ἀατὰ τὸν σὸν Φίλωνα, δέον μηδένα τῶν σπουδῆς 

ἰξίων λέγειν τι τοῦ γάστρωνος παρόντος Οὐλπιανοῦ. 
ὗτος γὰρ τὰς χκαπυρωτέρας ὠδὰς ἀσπάξεται μᾶλλον 

ὧν ἐσπουδασμένων᾽ οἷαί εἰσιν αἱ “οκρικαὶ καλούμε- 

"αἱ, μοιχικαί τινες τὴν φύσιν ὑπάρχουσαι, ὡς καὶ ἥδε 

θαγΤη, ῬΟΡ. 27 Β)" 

6 Γύόργων (α5: γεωργος Α, οἵ. Η68. 5. καταραπτίτης 9 ὑπὸ 
Ἰρμοκλέους ϑιθγ, τθοΐθ ορίπου 11 πολλῶν 8000]. Μαβ, ριδθ- 
ἰδ ἔονέ, πάντων γ6] οθυῦϊ πυπηθυϊ πούῳ γϑ]οῦ γ΄ 1 [ονῦ. 
ατεσκεύαζον οὐδ᾽ ἀπαϑανατίζειν 10 ἐκόσμησα τὸ (σῶμα 
ἴς ἐκοσμήσατο Α ἐκόσμουν Βὶ (ἐκόσμησα 56) 20 ΡΠ ΟΏΘΙΩ 
ΠΙσοτη Θά θηβθτα ροθίϑηη ὑγαρ] τη ν6] ᾿γτὶοαμ ΠΟ οὐ μηδένα 
τ: μηδὲν Α 28 δια εἶσιν οἵ λοκχρικαὶ (510) καλούμενοι Α: 
ΟΥ̓, ΕἾ (ογηῖ850 ἰδηηθη γοο. καλούμεναι) 

2 . 
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ὦ τί πάσχεις" μὴ προδῷς ἄμμ᾽, ἱκετεύω. 
πρὶν καὶ μολεῖν κεῖνον, ἀνίστω, μὴ κακὸν 

μέγα ποιήσῃ σὲ κἀμὲ τὴν δειλάκραν. 

ἁμέρα καὶ δή, τὸ φῶς διὰ τᾶς ϑυρίδος οὐκ εἰσορῇς; 

τοιούτων γὰρ ἀσμάτων αὐτοῦ πᾶσα πλήρης ἡ Φοινέκη, 

ἐν ἧ καὶ αὐτὸς περιήει καλαμίξων μετὰ τῶν τοὺς κολά- 

βοους καλουμένους συντιϑέντων᾽ εἴρηται γάρ, ὦ καλὲ 

Οὐλπιανέ, τοὔνομα. καὶ ὅ γε Σχήψιοςο Δημήτριος, 

ἐν τῷ δεκάτῳ τοῦ Τρωικοῦ Ζιακόσμου φησὶν οὕτως 

((. 6 8646)" ᾿ Κτησιφῶν ὃ ᾿4ϑηναῖος ποιητὴς τῶν χα- 

λουμένων κολάβρων, ὃν καὶ ὁ πρῶτος μετὰ Φιλέται- 

ρον ἄρξας Περγάμου Ἄτταλος δικαστὴν καϑεστάχει, 

βασιλικῶν τῶν περὶ τὴν Αἰολίδα. ὁ δ᾽ αὐτὸς οὗτο 
συγγραφεὺς κἀν τῷ ἐννεακαιδεκάτῳ τῆς αὐτῆς πραγ 

ματείας (ἔν. 18 α) Μνησιπτολέμου φησί ποτε τοῦ ἕστο 

ριογράφου τοῦ παρὰ ᾿Αντιόχῳ τῷ προσαγορευϑέντι 

Μεγάλῳ πλεῖστον ἰσχύσαντος υἱὸν γενέσϑαι Σέλευκο 

τὸν τῶν ἱλαρῶν ἀσμάτων ποιητήν' οὗπερ συνεχῶς 
ἄδειν εἰώϑασιν (Βετιρὶς ἀξ. Ρ. 6321)" 

κἀγὼ παιδοφιλήσω" πολύ μοι χάλλιον ἢ γαμεῖν" 

παῖς μὲν γὰρ παρεὼν κὴν πολέμῳ μᾶλλον ἐπωφελεῖ. 
84. καὶ μετὰ ταῦτα ἀποβλέψας εἰς αὐτὸν ἔφη" ᾿ἀλλ 

ἐπειδή μοι ὀργίζῃ, ἔρχομαί σοι λέξων τὸν συρβηνέω, 

χορὸν ὅστις ἐστί. καὶ ὁ Οὐλπιανὸς “οἴει γάρ. ἔφη, 

κάϑαρμα, ϑυμοῦσϑαί μὲ ἐφ᾽ οἷς εἴρηκας ἢ κἀπ᾽ ὀλίγο! 

σου πεφροντιχέναι, κύον ἀδδεές᾽ (ὦ 481); ἀλλ᾽ ἐπὶ 

1 544. οἵ ὙΥΠδιμονιῦς πᾶ. 16οὐ. Θοὐθίπρ. 1889,90. Ρ. 3 
2 μολιν Α 8 ποιήσησ' καί μὲ Α: οογν. ΠῚ δὴ ὁ 
οοΥγ. ΒοΙΡκ ἐχορησ ΔΑ: οοτν. Μοῖη ὁ καλαβίξων 1ιοὐθς 

σου Οδ8) 
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διδάσκειν μέ τι ἐπαγγέλλῃ, σπονδάς σοι ποιοῦμαι οὐ 
τριακοντούτιδας ἀλλ᾽ ἑἕχατοντούτιδας. σὺ δὲ μόνον 

δίδασχε τίς ὃ συρβηνέων χορός. {καὶ ὅς") ᾿Κλέαρχος, 

ὦ λῷστε, ἐν δευτέρῳ περὶ Παιδείας οὑτωσί φησιν 
(ΘΠῊΔ Π 818). “λείπεταί τις ὃ συρβηνέών χορός. ὧν 

ἕχαστος τὸ δοκοῦν ἑαυτῷ κατασαι δεῖ, προσέχων οὐδὲν 
τῷ προκαϑημένῳ καὶ διδάσκοντι τὸν χορόν, ἀλλ᾽ αὐτὸς 

πολὺ τούτων ἀτακτότερός ἐστιν ϑεατής.᾽ καὶ κατὰ τὸν 

παρωδὸν Μάτρωνα (ἔν. ὁ Βταπαϊ)" 

οἱ μὲν γὰρ δὴ πάντες ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι (4 850). 
Εὔβοιός τε καὶ Ἑρμογένης δῖοί τε Φίλιπποι (Κ 439), 
οἱ μὲν δὴ τεϑνᾶσι καὶ εἰν ᾿Αίδαο δόμοισιν (Χ 53)" 
ἔστι δέ τις Κλεόνικος. ὃν ἀϑάνατον λάχε γῆρας. 698 

ὅ οὔτε ποιητάων ἀδαήμων οὔτε ϑεάτρων ( 288). 

ᾧ καὶ τεϑνειῶτι λαλεῖν πόρε Φερσεφόνεια (κι 490). 
σὺ δὲ καὶ ζῶν, καλὲ Οὐλπιανέ, πάντα μὲν ξητεῖς, λέγεις 
δὲ οὐδὲ ἕν. καὶ ὃς τίς ἡδέως, ἔφη. τῶν ἐπῶν ....... 
ὦ καλέ μου ἑταῖρε. ἕως ἔτι ἐμμένομεν ταῖς σπονδαῖς. 
ὅ0. χαὶ ὃ Κύνουλκος᾽ πολλοί τινες παρῳδιῶν ποιη- 
αἱ γεγόνασιν. ὦ ἑταῖρε" ἐνδοξότατος δ᾽ ἦν Εὔβοιος ὃ 
Πάριος, γενόμενος τοῖς χρόνοις κατὰ Φίλιππον. οὗτός 
ὅτιν ὃ καὶ ᾿4ϑηναίοις λοιδορησάμενος. καὶ σῴξεται Ὁ 
ὑτοῦ τῶν παρῳδιῶν βιβλία τέσσαρα. μνημονεύει δ᾽ 

1 ἐπαγγέλλης Α: οοΥΥ. ὅ0ῃ 3. ΒΌΡΡΙ. ϑοῃν ὅ «αὖ 
ἰείπεται τίς (τοβίαέ μὲ χιναογ σηλη8. ι8) ἀαὺ λέγεταί τις συρβη- 
νέων χορός Καὶ 6 ἕκαστον--- προσέχοντα Εἰ κατασαι δεῖ Α, 
αταυλεῖ Ὁ 1 ἴογύ. ἀλλ᾽ φοὗῦτος» αὐτὸς (1. 6. ὁποτοάϊ 4.808 8) 
Μαίγουιῖθ γϑύθαϑ πὸη οΟμδογθηῦ οατὴ οἷ8 αὐ88 ργϑθοθάσπῃῦ 

4 οὔτε τι ϑοινάων Κα [1 περσεφόνεια ὶ [17 καὶ ὕστις Α: 
Ἰθῦικ. Μας, πίαθατα (απίθ τῶν ἐπῶν) ποῦ. (88, ἔπογαπὺ ἔβυθ 
Πα: καὶ ὃς “ὅστις ἡδέως, ἔφη, τῶν ἐπῶν {τούτων ἔχεις, ὡς 
ὐκξ, τίς πρῶτος παρῳδίαν ἐξήνεγκε σὸν ἤδη ἐστὶν διδάσκειν 
μᾶς», ὦ χαλέ μου ἕταῖρε 28 παρωδίων ἃ παρωδῶν ἢ 
ΤΗΝ Ετ9 111. ΕΒ. 
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αὐτοῦ Τίμων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Σίλλων (ἴτ-. 89 Ὑγ). 

Πολέμων δ᾽ ἐν τῷ δωδεκάτῳ τῶν πρὸς Τίμαιον περὶ 
τῶν τὰς παρωδίας γεγραφότων ἱστορῶν τάδε γράφει 

(ὦ. 46 Ρε)" ᾿χαὶ τὸν Βοιωτὸν δὲ καὶ τὸν Εὔβοιον τοὺς 

τὰς παρῳδίας γράψαντας λογίους ἂν φήσαιμι διὰ τὸ 

παίζειν ἀμφιδεξίως καὶ τῶν προγενεστέρων ποιητῶν 

ὑπερέχειν ἐπιγεγονότας. εὑρετὴν μὲν οὖν τοῦ γένους 

Ἱππώνακτα φατέον τὸν ἰαμβοποιόν. λέγει γὰρ οὗτος 

ἐν τοῖς ἑξαμέτροις (ἴ-. 86 Β΄) 
ο Μοῦσά μοι Εὐρυμεδοντιάδεα, τὴν παντοχάρυβδιν, 

τὴν ἐγγαστριμάχαιραν,. ὃς ἐσϑίει οὐ κατὰ κόσμον (υ 181), 

ἔννεφ᾽. ὅπως ψηφῖδι (κακὸς κακὸν οἶτον ὀλεῦται (Τ᾿ 41) 

βουλῇ δημοσίῃ παρὰ ϑῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο (4 816). 

κέχρηται δὲ καὶ Ἐπίχαρμος ὃ Συρακόσιος ἔν τιθὶ 

τῶν δραμάτων ἐπ᾽ ὀλίγον καὶ Κρατῖνος ὃ τῆς ἀρχαίας 

κωμῳδίας ποιητὴς ἐν Εὐνείδαις καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὸν 

Ἡγήμων ὃ Θάσιος, ὃν ἐχάλουν Φακῆν. λέγει γὰρ 

οὕτως (φ. 43 Βηιδμπάϊ)" 

ἃ ἐς δὲ Θάσον μ᾽ ἐλϑόντα μετεωρίζοντες ἔβαλλον 

πολλοῖσι σπελέϑοισι, καὶ ὧδέ τις εἶπε παραστάς" 

“ὦ πάντων ἀνδρῶν βδελυρώτατε. τίς σ᾽ ἀνέπεισε 

καλὴν (ἐφ) κρηπῖδα ποσὶν τοιοῖσδ᾽ ἀναβῆναι: 

δ τοῖσι δ᾽ ἐγὼ πᾶσιν μικρὸν μετὰ τοῦτ᾽ ἔπος εἶπον" 

“ωνέα μ᾽ ἀνέπεισε γέροντα καὶ οὐκ ἐϑέλοντ᾽ ἀναβῆναι 

καὶ σπάνις, ἣ πολλοὺς Θασίων εἰς ὁλκάδα βάλλει 

1 σιλλῶν ἃ ῶ πρὸς ϑοιᾳπι: περὶ ἃ 8 ἱππώναλτε ἃ 
10 Εὐρυμεδοντιάδεω τὴν ΥΊΠᾶτα ποντοχάρυβδιεν Α: οοτῖ. ΒΕΙΟΙΚ 
12 κακὸς δΔαα. ΟοὉ ὄληται ΑἜΠ: οοττ. ΟΟὉ 18 ἔοτύ. πολλῇ. 
δημοσίῃ 14 ἔν τινι Α: οοττ. Καὶ 16 κωνιωδίας ἃ μετὰ 
δαις Α 90 σπέλθοισι Α λίϑοισι Α: οοτΥ. (δ 21 τισσαν 
ἐπι σὲ ΔΑ: οοτγ. αὶ 22 ἐς δ88. Βιαπᾶϊ (ἐς καλὴν ΝΙ89) τοῖσδ᾽ 
ΑΔ τοῖσιν δ᾽ ἘΠ οοΥτ. 8 28 σμικρὸν ΠΣ; 24 μνέα μ᾽ δΥ1ατα: 
μνῆμ᾽ ΔῈ ᾿' 
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εὐκούρων βδελυρῶν., ὀλλύντων τ᾽ ὀλλυμένων τε 8 
ἀνδρῶν. οἱ [καὶ] νῦν κεῖϑι κακῶς κακὰ ῥαψῳδοῦσιν᾽ 

10 οἷς χαὶ ἐγὼ μετὰ τοῖσιν τὰ χρηίξων ἐποίϑησα. 

αὖϑις δ᾽ οὐκ ἐπὶ κέρδος ἀπείσομαι εἰς Θασίους 

μηϑὲν πημαίνων κλυτὸν ἄργυρον ἐγγυαλίξων. 

μή τίς μοι κατὰ οἶκον ᾿Ζχαιάδων νεμεσήσῃ (β 101) 

πεσσομένης ἀλόχου τὸν ἀχαικὸν ἄρτον ἐν οἴκοις, ἢ 

ὅ καί ποτέ τις εἴπῃ σμικρὸν τυροῦντ᾽ ἐσιδοῦσα (Ζ 459). 

“ὡς φιλίων ὠρμὴν παρ᾽ ᾿4ϑηναίοισιν ἀείσας 
πεντήκοντ᾽ ἔλαβε δραχμάς. σὺ δὲ μικρὸν ἐπέψω. 
ταῦτά μοι δρμαίνοντι παρίστατο Παλλὰς 4 ϑήνη (γ 335). 

χρυσῆν ῥάβδον ἔχουσα, καὶ ἤλασεν εἶπέ τε φωνῇ" 

οἱδευνὰ παϑοῦσα Φακῆ βδελυρά, χώρει ᾿ς τὸν ἀγῶνα. 699 
καὶ τότε δὴ ϑάρσησα καὶ ἤειδον πολὺ μᾶλλον (4 99) 

6. πεποίηκε δὲ παρῳδίας καὶ Ἕρμιππος ὃ τῆς ἀρχαίας 

ὡμῳδίας ποιητής. τούτων ὃ πρῶτος εἰσῆλϑεν εἰς 

οὺς ἀγῶνας τοὺς ϑυμελικοὺς «Ἡγήμων καὶ παρ᾽ ᾽49ϑη- 
αίοις ἐνίκησεν ἄλλαις τε παρῳδίαις καὶ τῇ Γιγαντο- 

χία. γέγραφε δὲ καὶ κωμῳδίαν εἰς τὸν ἀρχαῖον 
θύπον, ἣν ἐπιγράφουσιν Φιλίνην. ὁ δὲ Εὔβοιος 
Ὁλλὰ μὲν εἴρηκεν ἐν τοῖς ποιήμασιν χαρίεντα, περὶ Ὁ 
ἐν τῆς τῶν βαλανέων μάχης (τ. 1 Βιαπαι)" 

1 εὐκούρων Ξυβρεοίυτα 2 κιϑν Α: οοΥτ. (88, ααἱ καὶ 
Θ]ανιΈ, βοᾷ ἀαθδίο 8 εἷς καὶ ἐγὼ μετὰ τοῖς ἴσα χρηίζων 
ἔρησα Ἡθττη, 8111 Δ]116 0 4 ἀποίσομαι ΔΑ: οοΥΥ. (88 4. ὃ 
τῇ, ἐκ Θάσον, ὑμῖν μηδένα (Ποὺ οἰΐατα ΒταπαὉ) πημαίνων --- 
γυαλίζων 1 ἀχάννον (85 8 εἴπησι μικρὸν Α: ΘΟ. 
[εἴ 9 ὦ φίλη, ὡνὴρ μὲν ὙΝΊ]ατη; ᾿πύθ]]θρο Βᾶ6Ο ΟἸΠΠΪδ, 
6 (πᾶθ 8 γ. 4): ἑαηὶ ὑεὸ αγπα το8 πιαηθῦο συοὐίδηιο να φηαηι 
ὁ γεοσμηίαηι, Ἠ6 χηα Ἡϊἶ 67 ηυἹ]υ1 1γαδοαύμγ πιθαηι μϑογθηι υἱα6γ.8 
ἀφπατν ΤΠεοδηιορ]ογίογιηιν ἐδηροτε ρμίαοεηίαηι οοητιεριίεην θυ Ὁ 
ὙΠΟΥΘΉι εμειηι ἐγιέτιθγι5. ηιατ Ἵν ἐμιογεμοί “1116 Αἰ]ιογιῖβ 1, ἀγαοσῆιυ- 
ὧδ Τμογαΐμι5 ὁδὲ, {τ σεγὺ ηϊ]11, τ Ἰαην ηυΐβεῖία Ἰιας «αϑοαΐα 

5. 6886 (εθεα8 18 ἄλλως τε Α: οοἵτ. ΜΒ 20 φι- 
νην Α: οοττ. Μοΐῃ 22 βαλανείων Α'Ἔ : οὁοΥΥ. [6160 

86 
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βάλλον δ᾽ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν (Σ 554). 

περὶ δὲ τοῦ λοιδορουμένου χουρέως τῷ κεραμεῖ τῆς 

γυναικὸς χάριν (ἔν. 2)" 

μήτε σὺ τόνδ᾽ ἀγαϑός περ ἐὼν ἀποαίρεο. χουρεῦ, 

μήτε σύ, Πηλείδη (4 518. ττ). 

ὅτι δὲ ἦν τις περὶ αὐτοὺς δόξα παρὰ τοῖς Σικελιώταις 

᾿λέξανδρος ὁ Αἰτωλὸς ὃ τραγῳδοδιδάσκαλος πονήσας 

ἐλεγεῖον τρόπον τοῦτον δηλοῖ (ρ. 330 Μ)" ᾿ 

ὡς ᾿4γαϑοκλῆος λάσιαι φρένες ἤλασαν ἔξω 

πατρίδος. ἀρχαίων ἦν ὅδ᾽ ἀνὴρ προγόνων. 

εἰδὼς ἐκ νεότητος ἀεὶ ξείνοισιν ὁμιλεῖν 

ξεῖνος" Μιμνέρμου δ᾽ εἰς ἔπος ἄκρον ἰὼν 

ὅ παιδομανεῖ σὺν ἔρωτι πότην ἴσον. ἔγραφε δ᾽ ὡνὴρ 
εὖ παρ᾽ Ὁμηρείην ἀγλαίην ἐπέων 

πισσύγγους ἢ φῶρας ἀναιδέας ἤ τινα χλούνην, 

φλύων ἀνθϑηρῇ σὺν κακοδαμονίῃ. : 

τοῖα Συρηκοσίοις καὶ ἔχων χάριν. ὃς δὲ Βοιωτοῦ" 

10 ἔκλυεν, Εὐβοίῳ τέρψεται οὐδ᾽ ὀλίγον. 
ὅτ. πολλῶν οὖν ἑκάστοτε τοιούτων λεγομένων, ἔπε 

ποτε ἑσπέρα κατελάμβανεν ἡμᾶς. ὃ μέν τις ἔλεγεν παῖ 

λυχνίον᾽, ὃ δὲ λυχνέα, ὃ δὲ λοφνίδα, οὕτω καλεῖσϑο 
φάσκων τὴν ἐκ τοῦ φλοιοῦ λαμπάδα. ὃ δὲ πανόϊ 
ἄλλος δὲ φανόν. ὃ δὲ λυχνοῦχον, ὃ δὲ λύχνον. χοὶ 

1 ἀγγείοισι οι ν, 5688 βϑύνδὺὶ ρούδϑδὺ ἔοτῦ. ἐγγείοιαι ἀφ 
ὅδ μηδὲ Α: οοΥτγτ. αὶ 7 τραγωδιδάσκαλος αὶ 9 .ἀγαϑοκλειος 
ΟΟΥΥ. [ἴᾶ0, 5151 βθυυδηάαπι οϑὺ ᾿Φγαϑοκλεῖος 11 ξένοισιν ὁ 
οοΥγ. Μὰ8 12 δεισεποσαχρονιων Α: ἀϊδύ. δ5 18 σὺν ἐ 
(οἷο Μοϑίῃ) τρίβον ἤνυσεν Κα δ᾽ ὦ νη 14 παρομηρξϊ 
Α: οοὐν. Μὺ8 16 πισυγγασηφωρασαναιδεας Ἀ: οοτΥ. ΥΥ Θδύς 
16 φλοιῶν Α: ὁοΥγ. ὅν 1ἿὩ ἔοτῦ. τῷ ῥὰ (800 Ηδτπ) Ζ'νρ 
κόσιοί οἵ ἔχον χάριν ὃς δὲ ἴδο: ὡς δὲ Α βοιωτους Α: 60 
Οδ8 21 λυχνειον α οἵ δὲ λυχνέα Α: οοττ. ΜοῖΠ οἵ 
λοφνίαν ΑΒ: οοὐτ. Καὶ (ὁ δὲ Οδ5) 22 ἐκ τι! φλοιοῦ Α (ἀὰ 
Ῥα5 1ὐδθυῖϊθ θυϑη]α 18) ἢ 
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δίμυξον δὲ λύχνον ἕτερος. ἄλλος δὲ ἑλάνην. ὃ δέ τις 

ἑλάνας. τὰς λαμπάδας οὕτω φάσκων καλεῖσϑαι παρὰ 

τὴν ἕλην᾽ οὕτω δ᾽ εἰπεῖν Νεάνϑην ἐν α΄ τῶν περὶ 
ἤάτταλον Ἱστοριῶν (Ἢ 6 ΠῚ 4)" χαὶ ἄλλος ὅ τι δή ποτε. 

ὡς τάραχον γίνεσϑαι οὐ τὸν τυχόντα τῶν ἐπὶ τούτοις 
πίστεων παρὰ πάντων λεγομένων. Σιληνὸν μὲν γάρ 

τις τὸν γλωσσογράφον ἔφασκεν ᾿4“ϑηναίους λέγειν τὰς 

λαμπάδας φανούς. Τιμαχίδας δὲ ὁ Ῥύδιος δέλετρον 

τὸν φανὸν χαλεῖσϑαι. οἷον, φησίν, οἱ νυχτερευόμενοι 

τῶν νέων ἔχουσιν... οὺς οὗτοι ἑλάνας καλοῦσιν. ᾽4με- 

θέας δὲ γράβιον τὸν φανόν. Σέλευκος δὲ οὕτως 

ἐξηγεῖται ταύτην τὴν λέξιν" “γράβιόν ἐστιν τὸ πρίνινον 
ἢ δρύινον ξύλον, ὃ περιεϑλασμένον καὶ κατεσχισμένον 

ἐξάπτεσϑαι καὶ φαίνειν τοῖς ὁδοιποροῦσιν. Θεοδω- 
ἔδας γοῦν ὃ Συρακόσιος ἐν Κενταύροις διϑυράμβῳ 

ησίν (ἀπίι. Βεουρῖς. Ρ. 621)" 

πίσσα δ᾽ ἀπὸ γραβίων ἔσταξεν. 
οἷον ἀπὸ {.... λαμγπάδων. μνζφημονεύει δὲν γραβίων 
«α(ἹῚἹ Στράττις» ἐν Φοινίσσαις (1 126 Κ). ὕϑ. ὅτι δὲ 

ἰυχνοῦχοι οἵ νῦν καλούμενοι φανοὶ ὠνομάζοντο ᾽4ρι- 

στοφάνης ἐν Αἰολοσίκωνι παρίστησιν (10. 394)" 

καὶ διαστίλβονϑ᾽ ὁρῶμεν. 
[νά » , ὥσπερ ἐν κενῷ λυχνούχῳ. 

πάντα τῆς ἐξωμίδος. 

1 ἑλένην ἀἰοῖξ Πο5. 5-:.΄ὦν 8 .ἐν α΄ τῶν ς: εατωὼν ἃ 9 ὃν 
ν ψυκτερεύοντες φαίνουσιν Η65 10 (ἐπὶ τῶν νέων Ὑγ1]διΩ, 
ΠΣ ἀοίποορα πἰδίατα ποίαν 10. 11 ἀμερις δὲ Α: ΟΟΥ. (88; 
86 ἀδίποθρβ δα λέξιν (γ. 12) ἸΘσΌΠΡΟΥ ἴπ Θοα166 τηθα]οΘπιθη- 

5. ΟΠἾτη1015 6χοβ8, ρουϊοσυπῦ 13 ὅπερ (ὃ Ε) ἐϑλασμένον Α Ε;: 
Ἢ. ΚΞ τ: ενεκενταυροις Δ: 601Υ. Μὰδι 18 γοβϑῦ ἀπὸ ΡθΥΊθγ8 

(6 ϑθρύθιη, ἔοτύ. ξυλολαμπάδων 18.19 Ξ0}}Ρ]. ϑοῃν, 
τα 1415 ποῖαθπ βραῦίο βοϊατα αρύστη 28 ἐν καινῷ ϑδ]τα: 
κενῷ Α οὖ ῬΟ]], 10, 116 



δ ΤΕ 

ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ Νιόβῳ προειπὼν λυχνοῦχον (ἰὉ. 468). 

οἴμοι καχόδαιμον, φησίν. ὃ λυχνοῦχος ἡμῖν οἴχεται. 
εἶτ᾽ ἐπιφέρει" 

καὶ πῶς ὑπερβὰς τὸν λυχνοῦχον οἴχεται 

κἄλαϑέ σε: 

ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς καὶ λυχνίδιον αὐτὸν καλεῖ διὰ τούτων" 

ἀλλ᾽ ὥσπερ [δ] λύχνος 

ὁμοιότατα κάϑευδ᾽ ἐπὶ τοῦ λυχνιδίου. 
Πλάτων δ᾽ ἐν Νυχτὶ Μα͵ακρᾷ (Ὁ. 624)" 

ξξουσιν οἱ πομπεῖς λυχνούχους δηλαδή. 

Φερεχράτης 4Ἕουλοδιδασκάλῳ (Ὁ. 1560)" 

ἄνυσόν ποτ᾽ ἐξελϑών. κρότος γὰρ γίγνεται. 

καὶ τὸν λυχνοῦχον ἔχφερ᾽ ἐνθεὶς τὸν λύχνον. 

Ἄλεξις δ᾽ ᾿Εχκηρυττομένῳ (1 333 Κ)᾽ 
ὥστ᾽ ἐξελὼν ἐκ τοῦ λυχνούχου τὸν λύχνον 

μικροῦ κατακαύσας ἔλαϑ᾽ ἑαυτόν, ὑπὸ μάλης 

τῇ γαστρὶ μᾶλλον τοῦ δέοντος προσαγαγώῶν. 
Εὐμήδης δ᾽ ἐν Σφαττομένῳ (Π7 8τ1 Κ) προειπών" 

ἡγοῦ μέν: ἣν δὲ. υκνον εἰς τὸ πρόσϑ' ἰδὼν 

ἘΠ τε ον ΣΝ ἜΣ ατὸ:. ὑμέντδι οἰ. το πὸ 

{ ςτῶς λυχνονύχῳ “- τ ΧΟ τ τ ᾿ 

ἃ ὁ λύχνος ἡμῖν ον 4 οἴχεται Καὶ (ἅποο Οοθοίο): οἴχε, 
ται" εἶτ᾽ ἐπιφέρει αὶ ὅ χἄλαϑέ σε Καὶ (ἄποθ Οοθθο): καὶ ελοῖ 
ὅεσ ἃ ἴ ὃ οπι. Ρο]]. 10,119. 8 καϑεύδετ᾽ ἐπι Α: οοΥγ. ῬοΐΪ 
12. 18 γίγνε | νετ}]. οἱ τὸν “λυχνοῦχον ἐκ --- --- - - χνον} ὁ 
1πὐθστὰ μᾶθο Κὶ 14 δ᾽ ἐν κηρυττομένῳ Α (ἰ[ο5ὲ8 ϑοιν δ|1| 
εν Ἰυῤίθτδθ δυαηϊάδθ; ϑ ΠΟΘ Π]ὰ5 ὑοὐϊα8. νϑυββ ἀπᾶτὶ Πὀδοταῦ 
Ῥυϊμηδτὴ ἄ Ἰθοϊύ, 6ρο π6 Βᾶπο απϊάθι)): οοΥΥ. Μοῖα 1ὅ 
ἐξελὼν ἐκ τοῦ Ἰορτὺ 5ο]ὺβ ὅομν Π]1ὰ5 λυχνοῦυ ἱ τὸν χοῦ τί 
λυχνον ΔΑ: οΟΥΥ. 1}15] 16 ἐλαϑεν εαυτὸν Α: οουν, ΕΠΠ 
υπομαλὴης Α, Θ5Ὸ ΠπΠΟἢ Οδρὶο 19 ηγουμενην Α: ἀἰϊδύ. αὶ ὃ 
ῳᾶνον Ἰοσὶῦ Θ61Π061], ΘρῸ ποη υὙἱᾶ!ϊ, ἰουῦ. ἣν δὲ λυχνίον 20 
οἱῦ ὅομοθ]], ΘΡῸ Π1}}1] Η151 μενιδὲ ἴῃ ἢΠ6 ὙΘΙΒῈΒ 22. 5}}} 
Β6Π0611; ροβϑῦ υχω Ξομοθ]}15 ἡ (μ) ἐσ Ἰαρὶξ:, ΘσῸὸ μιξ 



ΙΕ 551 

Ἐπιχρόάτης δ᾽ ἐν Τριόδοντι ἢ Ῥωποπώλῃ προειπών 699 ͵ 
(Π 288 Κ)᾿ 

λαβὲ τριόδοντα καὶ λυχνοῦχον,. 
ἐπιφέρει" Ι 

ἐγὼ δὲ δεξιᾷ γε τόνδ᾽ ἔχω τινά. Ι] 

σιδηρότευκτον ἐναλίων ϑηρῶν βέλος. ' 

χερατίνου τὲ φωσφόρου λύχνου σέλας. 

"Ἄλεξις Μίδωνι (Ὁ. 8561)" 

ὁ πρῶτος εὑρὼν μετὰ λυχνούχου περιπατεῖν 00 ᾿ 

τῆς νυχτὸς ἦν τις κηδεμὼν τῶν δακτύλων. ᾿ 
ὅ9. ἐν δὲ Θεοφορήτῳ ὁ αὐτὺς άλεξις (δ. 825)" 

οἶμαί γ᾽ ἐπιτιμᾶν τῶν ἀπαντώντων τινὰς " 
ἡμῖν, ὅτι τηνικαῦτα μεϑύων περιπατῶ. 

ποῖος γάρ ἐστιν φανός. ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν, " 

᾿ τοιοῦτος οἷος ὁ γλυκύτατος ἥλιος: ἥ 
ἀναξανδρίδης δὲ ἐν Ὕβρει (Ὁ. 157)" Ιν 

οὔχουν λαβὼν τὸν φανὸν ἅψεις μοι λύχνον; ᾿ 

ἵἴλλοι ὃὲ ἔφασκον φανὸν λέγεσϑαι τὴν λαμπάδα, οὗν Ι! 

ἿΣ τὴν ἔκ τινὼν ξύλων τετμημένων δέσμην. Μέναν- " 
ἦρος ᾿Δνεψιοῖς (ΠΙ 20 ΚΕ)" 

ὁ φανός ἐστι μεστὸς ὕδατος οὑτοσί" 

δεῖ τ᾽ οὐχὶ σείειν, ἀλλ᾽ ἀποσείειν αὐτόϑεν. 
γικόστρατος ἐν Πατριώταις (ΤΠ 3236 ΕΚ)" 

᾿ ὃ κάπηλος γὰρ οὗκ τῶν γειτόνων 
ἄν τ᾽ οἶνον ἄν τε φανὸν ἀποδῶταί τινι 
ἄν τ᾽ ὄξος, ἀπέπεμψ᾽ ὃ κατάρατος δοὺς ὕδωρ. 

ὃ μέλος Α: οοὐν ὅα5 12 γ᾽ 1646: γὰρ Δ, οἵη. Εἰ. 16 ἔνυβρι 
ἢ: σοττ. ἂν 20 ἀνεψιὸς Α: ΟΟΥΥ. Μὰβ 22 δειτε οὐχὶ Α, 

τί, δεῖ δ΄ οὐχ Αἀλλὰ ποδιειν αὐτόν Α: οοτγ. ΒΘ] 26 ἂν 
φανον Α: σοΥΤ. 5 26 ἀπέπεμψεν Α: οοττ. Μυϑ 



α 

[.: 

δΌ2 ΤΕ 

ὃ φανὸς ἡμῖν οὐκ ἔφαινεν οὐδὲ ἕν. 
Β. ἔπειτα φυσᾶν δυστυχὴς οὐκ ἠδύνω; 

00. Φερεκράτης δὲ ἐν Κραπατάλλοις τὴν νῦν λυχνίαν 
καλουμένην λύχνειον κέκληκεν διὰ τούτων (1 109 Κ)" 

τίς τῶν λυχνείων ἡ ᾽ργασία; Β. Τυρρηνική. 

ποικίλαι γὰρ ἦσαν αἷ παρὰ τοῖς Τυρρηνοῖς ἐργασίαι, 

φιλοτέχνων ὄντων τῶν Τυρρηνῶν. ᾿Δἀντιφάνης δ᾽ 

Ἱππεῦσι (1 δ4 Κ)' 
τῶν δ᾽ ἀκοντίων 

συνδοῦντες ὀρϑὰ τρία λυχνείῳ χρώμεϑα. 

Δίφιλος δ᾽ ἐν ᾿Δγνοία (Ὁ. 541)" 

ἅψαντες λύχνον 
λυχνεῖον ἐξητοῦμεν. 

Εὐφορίων δ᾽ ἐν Ἱστορικοῖς Ὑπομνήμασιν (ἔτ. 24" 

ΖΔιιονύσιόν φησι τὸν νεώτερον Σικελίας τύραννον Τα 

ραντίνοις εἰς τὸ πρυτανεῖον ἀναϑεῖναι λυχνεῖον δυνά 

μενον καίειν τοσούτους λύχνους ὅσος ὁ τῶν ἡμερῶ 

ἐστιν ἀριϑμὸς εἰς τὸν ἐνιαυτόν. Ἕρμιππος δὲ 
κωμῳδιοποιὸς ἐν Ἰάμβοις (1 248 Κ) τὸ στρατιωτικὸ 
λυχνεῖον σύνϑετον οὕτως ὀνομάξει. ἐν δὲ Φορμοφόροι 
δράματι (1. 243)" 

τῇδ᾽ ἐξιόντι δεξιᾷ, ὦ λυχνίδιον. 

πανὸς δ᾽ ὀνομάξεται τὸ διακεκομμένον ξύλον καὶ συν 

δεδεμένον" τούτῳ δ᾽ ἐχρῶντο λαμπάδι. Μένανδρο 
᾿Δνεψιοῖς (Π1 21 Κ)" 

«οἷσ᾽) εἰσιὼν 
πανόν, λύχνον, λυχνοῦχον, ὅ τι πάρεστι" φῶς 

μόνον πολὺ ποίει. 

8 χραπατάλοις λυχνειαν Α: οοτῇ. Εἰ 4 λυχνίον 
ὅ λυχνίων α 1 ἀριστοφάνης ΑΕ: οοΥγ. ῬογΒ [10 λυχνίω 
16 8αα ΒΌΡΒΟΙΟΙΙΒ γϑυῶ νἹΣ ᾿πἰθΡΎἃ 20 σύνδετον 8608 
29 δεῖξον, ὦ Δ. Μοῖὶῃη 26 οἷσ᾽ αἀα. θοῦ. 928 ποιεῖ Α : οοττ. Π 8} 



ΙΕ δ0ὃ 

1 έφιλος ΖΣτρατιώτῃ (1 δ42 Κ)" 

ἀλλ᾽ ὃ πανὸς ὕδατός ἐστι μεστός. 

τρότερος δὲ τούτων 4ἰσχύλος ἐν ᾿4γαμέμνονι μέμνη- 

αν τοῦ πανοῦ (296) (καὶ Εὐριπέδηο)} ἐν Ἴωνι (195). 
λεγζὸν δὲ τοῦτον οἵ} πρὸ ἡμῶν κ(αὶ ξυλολυχνοῦ-) 
γον, οὗ μνηζμονεύει Ἴλεξις) ἐν Εἰσοικιξζομένῳ οὕτως» 

ΤΠ 408 Κ᾽)’ 

Ὁ]. 3717 ρδσ. ὃ, 1π46 8. σ. 6 

ὁ δὲ ξυλοζλυχνοῦχος .. 

πυρὸς 

ΠΠΕοΠλ5οΠἐἔ[ὀειι-.......ὺ. μνημο-Σ 

νεζύει δὲ Θεόπομπος ἐν Εἰρή- 

νζῃ λέγων οὑτωσί (1 136 Κ) ᾿ἡμᾶς δ᾽ ἀ- 
παλζ(λαχϑέντας ἐπ᾽ ἀγαϑαῖοΣ 

τύχαζις ὀβελισχολυχνίου» 

καὶ ξζιφομαχαίρας πικρᾶςν 

Σπακ 

ἐπι 

ασελ 

τι 

πῶς 

4 καὶ Εὐριπίδης οαα. ΜοῖηΠ ὅ λει... Α: 6ο11΄. οὖ ΞΒ0ΡΡ]. Καὶ 
᾽᾿αὐ ΒΌΡΡ]. Καὶ, ξυλολυχνοῦχον Μεῖπ 6. ΒΌΡΡΙ. Μοίπ, οὕτως 
αα, Κα (ξυλολυχνούχου δὲ μέμνηται ἾἬλεξις ἘῚ) 8. οΟαΙ618 

ΠΟ], 5711 ραρίπο, αἸΐοτο 5. ἀθχύγα, ἰἰθοαὰθ οὐϊδτα [0]. 8117 ρδρίηβ, 
ὙΤΟΥ 5. 51 η]βῦγτϑ, ΤηδιρΊιδ, 6Χ ρατίθ διβοίβϑα, ϑὺ, ἰὔῶ αὖ [0]. 8717 
ΟΝ πῖϑὶ ῥυΐτπδβ, [0]. 8717 ΠΟΙ 151 δχίσθιηδθ ψϑύβαυστση [1 ὕθσδθ 
ὈρΘτϑιπὺ, οἵ, ᾿πα. Ἰοοῦ. Ηοβῦ. αρϑῦ. 1883 8566 ΑἸοχΙ 418. νϑυθα 
9.11 ἴοτί. (τῷ δὲ ξυλολυγχζνούχῳ ὕμοιόν ἐστιν τὸ ὀβελισκολύ- 

ΤΡΊΟΥΣ 5ΐτη, οἵ, ερῖϊ. ῥ. ὅδθ0,12 18--18 Β0ρ}]. Καὶ 001]. ΡΟ]]. Χ 118 
14 αἰΐοτα Π1{. φαΐ εαὰδο 19 ροτρὶὺ Γουτῦ. ΤΠθοὸρΡ 21 ἀσελγής 5ϊπ| 

ἘΞ τσ ---- 
τ ξεος ᾿Ξ 

ἜΞΕΞΞ -Ξ 



δ04 ΙΕ 

μὲν 

δαίν 

γωδ 

ὀισπ 

φη 
ἔνι, 

νειμ 

απτ 

Φιλύςφλλιος (1 188 Κ) 

[0]. 8117 ρδρ. ὦ 

ὡς ἐβάδι- 

ἔἕον δαίδας» μετὰ χερσὶν 

ἔχοντες᾽ .) δὲ τῶν ἄλλων 

ἕμενον ἔν 
δέοι κατα 

ὅπερ ἔτι 

ῷ. αὐατύω Ἰἰδύογῶ ἕοτῦ. μ, δαίμων δα 8. ἴοτῦ. ὁ 

ποιὸς 5'γ 5 ἴοτί. φησίν, ὕπτια ποτηθη Ῥοθᾧδα, Υ. 

ἐν. (ὑοτα 1τἴοτα ᾿ποοῦί) 9 Φιλύλλιος ϑ΄806}} 

λαμπάδας, οἵ. ορ!ῦ. Ρ. ὅ56, 1. 21---298 βυρρ!. Καὶ 

ἔτι {καὶ νῦν» 5'τὰ 



1Ε [910] 

ρῶν 

ὑπ 

χάν 

ῆι 

) φησὶ 

λεί 

οδω 

ι εἰσ 

ὠλι 

δ᾽, Ἔγες 

υϑέ 

υτί 

γίάθίυν Ῥτσηΐοὶ ὙΘΥβ118. ῬΘΥΪ556, ἀπθηι βθγναγηῦ 
Φρύνιχος δ᾽ εἴρηκεν ἐν Μονοτρόπῳ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπει- 
ν κατακοιμίσῃ, οἷ, ορ1. Ρ. ὅῦ6, 1 



ὅδ0 1Ε 

ΕΚ ΤῸ Τ0 

ξυλολύχνου δὲ μέμνηται άλεξις (δβαρτδ ν. 588, δ) 

καὶ τάχα τούτῳ ὅμοιόν ἐστι τὸ παρὰ Θεοπόμπῳ ὀβὲε 

λισκόλυχνον (61ὃ. Φιλύλλιος δὲ (ϑαρτα ρΡ. δὅ4, 9) τὰ 

λαμπάδας δᾷδας καλεῖ. οὐ παλαιὸν δ᾽ εὕρημα λύχνο 

φλογὶ δ᾽ οἵ παλαιοὶ τῆς τε δαδὸς καὶ τῶν ἄλλων ξύλω 

ἐχρῶντο. “κοιμίσαι λύχνον᾽ Φρύνιχος φησί (1 81 

Νίκανδρος δ᾽ ὃ Κολοφώνιος κταλ᾽ (εἴ. Ρ. ΤΟῚ δ) 

ΤΕ 

ἀπε σεις Ἐεστο σω καὶ ϑρυαλλίδ᾽. ἢν δέῃ. 

καὶ Πλάτων ἐν Νυκτὶ μακρᾷ ( 624 Κ)" 
ἐνταῦϑ᾽ ἐπ᾽ ἄκρων τῶν κροτάφων ἕξει λύχνον 

δίμυξον. 

μνημονεύει τοῦ διμύξου λύχνου καὶ Μεταγένης 
τοι Φιλοϑύτῃ (.τ08) καὶ Φιλωνέδης ἐν Κοϑόρνοις (0.56 

Κλείταρχος δ᾽ ἐν ταῖς Γλώσσαις λοφνέδα φησὶ καλὲ 

ῷ. 8 τουτί. {διμύγξου (δὲ λύχνου μνημονεύδει 18 80 5γ118 
σω ἰποὶριῦ οοὐϊοῖβ Ἐ 8110 ρᾷρ. Ὁ καὶ λύχνον δίμυξον οἵδ᾽ 
Ῥοιβ, ααἱ ΡΆΠΥ}}11 νϑυβαση 8588 ραΐαῦ 00]]. ῬΟΙ]. 6,108. ηνδενι 
οουγ. 5. 20 ἐντεῦϑεν ἐπ᾽ ἄκρων Μεοῖῃ 24 λοφέδα Α: οοΥν. Ν' 



1Ε 51 

Ῥοδίους τὴν ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς ἀμπέλου λαμπάδα. ᾿ 

Ὅμηρος δὲ τὰς λαμπάδας δετὰς ὀνομάξει (4 δ84)" 

χαιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ. 

λάνη ὃδὲ ἡ λαμπὰς καλεῖται. ὡς ᾿“μερίας φησίν. ] 
γέχανδρος δ᾽ ὃ Κολοφώνιος (ἔτ. 89 568) ἑλάνην τὴν ' 

ὧν χαλάμων δέσμην. λύχνα δὲ οὐδετέρως εἴρηκεν Ι 
Ἡρόδοτος ἐν δευτέρα Ἱστοριῶν (ς.62). λυχνοκαυτίαν 
Σ ἣν οἵ πολλοὶ λέγουσιν λυχναψίαν Κηφισόδωρος Ὁ 

ν Ὑΐ (( 802 Κ). " 
καὶ ὃ Κύνουλκος αἰεί ποτε τῷ Οὐλπιανῷ ἀντι- 

(ορυσσόμενος ἔφη" “ἐμοὶ δέ, παῖ δωρόδειπνε, ἀσσαρίου 
(ανδήλας πρίω, ἵνα κἀγὼ κατὰ τὸν καλὸν Ζ4γάϑωνα " 

ἔτ. 16 Ν)Ὶ ἀναφωνήσω τάδε τὰ τοῦ ἡδίστου ᾿Αριστο- 
ράνους (1 544 Κ᾽" 

ἐκφέρετε πεύκας κατ᾽ ᾿Ζ4γάϑωνα φωσφόρους.᾽ ἥ 

αἱ ταῦτ᾽ εἰπὼν " 
οὐρὰν ὑπίλας ὑπὸ λεοντόπουν βάσιν (Βαν. ἔν. 5410 Ν᾽). 

"πεξῆλϑεν τοῦ συμποσίου ὑπνηλὸς κάρτα γενόμενος. { 

02. τῶν δὲ πολλῶν τὸ ἰὴ παιὼν ἐπιφϑεγγομένων γ 

᾿ Ποντιανὸς ἔφη" “τὸ ἰὴ παιών, ἄνδρες φίλοι, μα- ὁ ᾿ 
Ῥεῖν βούλομαι εἶτε παροιμία ἐστὶν εἴτε ἐφύμνιον εἶτε Ν 

ν ἄλλο.᾽ πρὸς ὃν ὃ Δημόκριτος ἔφη" ᾿ Κλέαρχος 

Σολεὺς οὐδενὸς ὧν δεύτερος τῶν τοῦ σοφοῦ ΄Ζρι- ᾿ 

τοτέλους μαϑητῶν ἐν τῷ προτέρῳ περὶ Παροιμιῶν 
9 αὶ ΤΠ 318) τὴν “ητώ φησιν ἐκ Χαλκίδος τῆς Εὐβοίας Ι 
ναχομίξζουσαν εἰς Ζελφοὺς ᾿Δπόλλωνα καὶ ΄ζρτεμιν ἢ 

ἐνέσϑαι περὶ τὸ τοῦ κληϑέντος Πύϑωνος σπήλαιον. ' 
αἣ φερομένου τοῦ Πύϑωνος ἐπ᾽ αὐτοὺς ἣ Δητὼ τῶν " 

9 υἱεῖ Δ: ΟΟΥΥ. ὅν 10 ΠΙρΙδηὶ απδ8 δηὐθοθβϑὶῦ ογαθο 
ἀπξατίατη σοηοἾ88, 11 ἀωρόδειπνε ΜοΙΠ 11 ὑπήλας Α: 

Ὁτγ, ϑοπγ λεοντόϊ πουν ἱποὶριὺ , 3121 οοὔϊοῖΒ 19 οὖ 20 τὸ 
παιὼν αὶ 271 περὶ Ἐ: παρὰ ἃ ᾿ 



δθ8 ΤΕ 

ἃ παίδων τὸν ἕτερον ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἔχουσα. ᾿ἐπιβᾶσι 

τῷ λίϑῳ τῷ νῦν ἔτι κειμένῳ ὑπὸ τῷ ποδὶ τῆς χαλκῆς 
εἰργασμένης Λητοῦς, ὃ τῆς τότε πράξεως μίμημα γενό- 

μένον ἀνάκειται παρὰ τὴν πλάτανον ἐν ΖΙελφοῖς. εἶ: 

“ἴξ παῖ. τυχεῖν δὲ τόξα μετὰ χεῖρας ἔχοντα τὸ 

᾿ἡπόλλωνα. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὡς ἂν εἴποι τις ᾿ἄφιε παῖ 

καὶ “βάλε παῖ. διόπερ ἀπὸ τούτου λεχϑῆναί φασι 

τὸ ἵε παῖ καὶ ἵἴε παιών. ἔνιοι δὲ παρεγκλίνοντές τὲ 

τὴν λέξιν καὶ {(ψιλοῦντεοΣ ἐπὶ τοῖς δεινοῖς ἀλεξητήριό 

α τινὰ παροιμίαν λέγουσιν “ἰὴ παιών᾽ καὶ οὐχὶ “ἵἴε παῖ. 
πολλοὶ δὲ καὶ ἐπὶ τοῖς τέλος ἔχουσιν ἐπιφϑεγγόμενοὶι 

οὐ μὲν ἐν παροιμίᾳ φασὶν οὕτως τοῦτο δὴ τὸ λεγό 

μένον “ἰὴ παιών.᾽ διὰ δὲ τὸ λίαν ἡμῖν εἶναι σύνηϑει 

λανϑάνον ὃν ἐν παροιμία. οἱ δὲ τὸ τοιοῦτο λέγοντει 

οὐχ ὡς παροιμίαν... τὸ δὲ ὑφ᾽ Ἡρακλείδου τοῦ Πον 
τιχοῦ λεχϑὲν φανερῶς πέπλασται. ἐπὶ σπονδαῖς τοῦτι 
πρῶτον εἰς τρὶς εἰπεῖν τὸν ϑεὸν οὕτως “ἴη παιάν ἵ 

παιών.᾽ ἐκ ταύτης γὰρ τῆς πίστεως τὸ τρίμετρον καλού 

ἔ μενον ἀνατίϑησι τῷ ϑεῷ, φάσκων τοῦ ϑεοῦ τοῦ 

ἑχάτερον εἶναι τῶν μέτρων, ὅτι μαχρῶν μὲν τῶν πρώ 
τῶν δύο συλλαβῶν λεγομένων “ἰὴ παιάν" ἡρῶον γίνεται 

βραχέων δὲ [λεχϑεισῶν] ἰαμβεῖον: διὰ δὲ τοῦτο δῆλοι 

ὅτι καὶ τὸν χωλίαμβον ἀναϑετέον αὐτῷ. βραχειῶν γὰ 

1 προσβᾶσα Α προβᾶσα ἘΠ: οοἵ᾽. Κ. 8 ὃς αὶ 8 ἴονῦ, 
παιών, Ἀσοιδβα 8 ΟἸΘδυομα8 9 ψιλοῦντες δα ἃ. Κὶ, Ξυπῦ Εἱ Οταΐθ 
οἵ. 5080]. ν θη. Ο 80 10---14 λέγουσιν --- οἱ δὲ γἱδοτδααθ 
οοΟά]ο6 τηθα]οδηη  μ 15 ΟΠΙΤΪΟ15. ΘΧΘ80 ουϑη δ, 18 ἰδία 
ποίωνιῦ Καὶ 11 ἴη παιὰν ἴη παιών ἃ ἴη παίαν ἴε παιών. 
ἰὴ παιάν, ἰὴ παιάν, (ἰὴ παιάν» Καὶ (ἄπορα. Οδ8) 19 ἴο 
{διὰ τοῦϑ'᾽᾽. 151] τοῦϑ' ἀθ]θη τη 22 βραχέως Ἐ ( 
μακρῶν γ. 20), Β0110. ΡῬοΐϊι8 βραχειῶν λεχϑεισῶν ἀεὶ 
ἰαμβίον Α: οοττ. Ἐὶ 28 χωλίαμβον Κ: ἴαμβον ΔΕ;, ἃὰδ 
Ἠριδο]άδθ. βθηἰθηΐδ “Ὁ 



ΤΕ 09 

ἐνομένων εἰ δύο τὰς ἁπασῶν τελευταίας συλλαβὰς 

ἰς μακρὰν ποιήσει τις. ὃ Ἱππώνακτος ἴαμβος ἔσται.᾽ 
69. μετὰ ταῦτ᾽ ἤδη μελλόντων καὶ ἡμῶν ἀνίστα- 

αι ἐπεισῆλθον παῖδες φέροντες ὃ μέν τις ϑυμιατή- 
μον, ὃ δὲ -- ------ 

Ἐ 912 ραν. ὦ 

οὔ συμποσίου ...... δὲ] (λιβγ»αζνγ)ωτοῦ ...... ἐμ- 

ον κ-- ------ -- Ἔν ἢ ηιϑυ- 

αἱ} ---------- - τὰ τὸν αν. τήν 
-. ἘΠ ν.)... .ὕὕὸ0ὉὌὉὦὉὍὅὕδποσρ νον σαν τύδε 

Ε΄ ε΄ τοῦ ϑῴυμιδατηρίου |...... καὶ ἐ. τοῦ 

λι)βανωτοῦ, ᾿ τοῖς ϑεοῖς πᾶσι καὶ πάσαις | εὐξάμενος, 

τισπείσας ἱἰτοῦ οἴνου καὶ δοὺς κατὰ τὸ νόμιμον {τὸ 

τιχώριον τὸ λοιπὸν τοῦ ἀκρύτου τῷ διδόντι ἐχπιεῖν 
δὶ τὸν εἰς τὴν Ὑγίειαν παι ἄνα ἄσας τὸν ποιηϑέν τὰ 

Ὑγίεια. πρεσβίστα μακάρων. μετὰ σοῦ ναίοιμι τὸ 

λειπόμενον βιοτᾶς. σὺ δέ μοι πρόφρων σύνοικος 

εἰ γάρ τις ἢ πλούτου χάρις ἢ τεκέων [εἴης" 

Ὁ τᾶς ἰσοδαίμονος ἀνθρώποις βεσιληίδος ἀρχᾶς ἢ 
πόϑων, 

1 γινομένων δυεῖν ([εἰ] δύο Κ) τὰς ἁπασῶν τελευταίας συλ- 
ς εἶ μαχρὰς ποιήσει τις ΝΥ Ἰατα (μακρὰς οὐϊατη (88) ὅ ροϑῦ 

δ οχύγοτοϊ {ἰγ65 ρβιρΊΠ8.6 ψΘΥ518, ὙἹΟΘΠΔΤΏΤΩ [6 γ6 51Π6}1 Ἰἰδὔοτα,.- 
Ῥίατιθ ρογϊθσπηῦ: δἴἴουξαν 11 αὐϊοη β ̓πϑυγαταθηύαη 6---11 80- 
Ἰερσίε Β6 0611 6 δὲ “Ξ6α εἰποοσΐατη, ροξοβῦ ὁ υ6] δὐὔϊδτῃ ὦ 6886 

λιβανωτοῦ 500}}. ὅ0ῃ8 6.7 --- ( Ὅτο ἐμποι ρῬοοϑὺ ἐνποι 1661 
; ἴοτῦ, ϑυμίασιν ποιηζα... 10 οὖ 11 ϑυμιατηρίου 6ὺ λι- 
τοῦ (.. καμωτοῦ 16 510) ΞΌΡΡΙ. ϑ.Ὡ. 11564 αἀ]οίω 880 5αηῦ 
Τιάτθτιβῖο (οἵ, Ρ. 660,9), 564 Ῥατίϊοἱρ[15 νἱἀοαν νϑυθυτα Ππϊθατα 
886 12 ἐπισπάσας Α: ὁοττ. Καὶ, ἔϑος δὲ ἦν ἀναστᾶσι τοῦ 

οὐ χαὶ σπείσασι τὸ λοιπὸν τοῦ ἀκράτου τῷ διδόντι παιδὶ 
τεῦν διδόναι Ἐὶ τὸ δαὰ Καὶ 18 ἦ γὰρ τις Ἀ: ὁοοττ. Εἰ 
ἢ δὰ, 6 ϑιοχῦ, Ἐἰπιρ. 11,49 Ρ. δῦ6 Β: οι. ἢ εἰσοδαίμο- 
Α: σοττ. Ἐ' ἔργχὰς Α τ᾽ ἀοχᾶς Ἢ; 

ὃ ᾽'Ζρίφρονος τοῦ Σικυωνίου τόνδε (ΡΙ, ΠΙ 590 ΒΩ "702 



Ὁ 
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ὅ οὺς χρυφίοις ᾿ἀφροδίτας ἄρκυσιν ϑηρεύομεν. 

ἢ εἴ τις ἄλλα ϑεόϑεν ἀνθρώποισι τέρψις ἢ πόνων 

ἀμπνοὰ πέφανται. 
μετὰ σεῖο. μάκαιρ᾽ Ὑγίεια, 

τέϑαλε πάντα καὶ λάμπει Χαρίτων ὔαροι" 

σέϑεν δὲ χωρὶς οὔτις εὐδαίμων (ἔφυν. 

καὶ ἀσπα σάμενος ἡμᾶς φιλοφρόζνως» ... ἀπομάττον 

τας... -- -- -- οἴδασιν ο(ΐ παδλαιοί. Σώπατρο 

γὰρ ὃ φλυαχκογρόφος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματ' 

Φακῆ λέγει οὕτως" 

κρεανομοῦμαι καὶ τὸν ἐκ Τυρρηνίας 

οἶνον σὺν ὀχτὼ λαμβάνειν ἐπίσταμαι. 

ταῦτα, φίλτατε Τιμόκρατες. κατὰ τὸν Πλάτωνα (6. 

Ῥ. 8140) οὐ Σωκράτους νέου καὶ καλοῦ παίγνια. ἀλλ 

τῶν δειπνοσοφιστῶν σπουδάσματα. κατὰ γὰρ τὸν Χα, 

κοῦν Διονύσιον (ἔτ. 6 Β)" 

: τί κάλλιον ἀρχομένοισιν 

ἢ καταπαυομένοις ἢ τὸ ποϑεινότατον:. 

1 ἀρκουσι Α: ὁοὐΥ.ἃ 8 ἀνπνοὰ Α: οοΥ. ΕΒ 4 ὑγειᾶ 
οοΥτ. Ε ὅ {καὶ τέϑαλε ΒοΟΘΟΚΉ, πάντα τηδ]6 46]. ΒΕΥΡΈ, ἴο 
Ῥϑῃϊαροῦϊα ἔαιὺ μετὰ σεῖο, μάκαιρ᾽ Ὑγίεια, τέϑαλε πάντα 'τ 
ὄαροι Α (οι Ἰιδύεγαθ πο οθτύδθ, Ὀυῖμηδ οἰϊδτη ᾿1{ῦοτα ρμοὐδδῦ 
Ἰ6ρῚ, ἔαρ σε πο τϑοΐθ Ἰοοὶῦ Οοϑῦ) ὄαρι γρ. ὄαρ Εἰ: ἔαρι ΒΕ6Υ 
6 ἔφυ δα. ϑοχύ. ἔτηρ: οτὰ. α τ φιλοφρόνως ΒΌΡΡ]. ὅ080 
1.8 φῬοϑὺ ἀπομάττοντας ἰτ65 ρῥθϑηΐοσθ ᾿ὐΐογαβ (“ξουῦ, ἔτι Ξοποαὶ 
ὕπηι ψΘΙΒ5. ὑγ85. Ἰησοῦ π]ὰ5 ΡῬΔΡΊΏ86. ΘΧΟΥΘΙΒΙ 8. 80} 
ΞΟΠ061] 11 τυρρηνέας Α: οοΥτ. Νία8 12 συν ὀκτὼ Α, σ᾽ 
ὄψῳ Μοὶ 11 ἀρχομένοις ἃ Εἰ: οοὐΥ. δ 18 ἤ τι ποῦ. 
νότερον οἸΐτα ΒοΥρΊς, 568 νἱχ παθὸ ᾿πίεργα ΑἿΠΘΠδΘῚ οἰδθαβαΐδ, 6 

ΔΘΗΝΑΙΟῪ ΝΑΥΚΡΑΤΙ [| ΤΟῪ ΔΕΙΠΤΝΟΘΟΦΙΟΊΤΩΝ [:| 



ΙΝΌΙΟΕΝ 

ΤΌΙΑΙΟΟΙ ΡΒΆΒΟΝΑΒΙ͂ 

ΔΕΜΠΤΑΝΥΒ Μαῦσγυβ, ρτδτητηδίϊοβ 110, οἵ, ργδϑῖ. 1 ρ. νι. 
μουσικῆς ἐραστής ΧΙΥ͂ 6846. --- Ἰοαυἰζογ 111 8806. 1260 --ἢ 
1218. 127Ὸ---α, ΤΥ 1698---174 8 (2). ΥΙ 228 6---2851 Ὁ. ΙΧ 4064. 

4008. Χ 4480. ΧΙΥ 6840---ο. 662 [---664 ἢ, 
ΤΟΙΘΕΒ ΑἸοχδηάγίπαβ, τηπβίοαβ 11 Ἰοααὶ νἱαθίαν 1 84, οἵ. 
δ6π. 1 88ς, οἵ, δ, Ἰοααϊαγν ΠΥ 114Ὁ---18ὅ ἃ. 
ΜΟΒΒΕΥΞΒ ὁ καϑ᾽ ἡμᾶς κιϑαρωδός, οοτηραταῦυῦ οὔατα ΑΤΩΟΘΌΘΟ 
δπΐαθο οἰϊπατοθᾶο ΧΙ 6220 4. Ἰοαυϊίαγ 623 0. οδηύαῦ 628 ἃ. 
ΒΕΙΑΝΥΒ στατητηδύϊουβ ΠΠ 1188., οορποιηΐηθ Βλεψίας 118 6. 
ΔΡΡΕΘ]]αἴαν ὁ Ῥωμαίων μεγαλοσοφιστής 118 4. Ἰοααϊΐαν 118 8ἃ---α, 
ΤΗΒΝΑΒΥΒ Ναποταίτθα 1Π|788. ὁ τῆς βίβλου πατήρ 1 18. Ἰ1Ὸτ] 
ΔΥΡ τη ηὗδ, 1 1 8.---ἴ, 11ΌΥῚ ἔοστηδ 1 28. 1ρ56 ΤΙΙοοταῦ Θηδιγδῖ 
ΑἹ Ρποβορῃϊβϑίδυαση βουτηομθα, γυ. ΤΙΜΟΟΒΑΤΈΕΒ. εἴα ΠΌΘΟΥ ἀθ 
ΒΤ 6 τρία Υ 211---α. 
ὙΝΎΓΟΥΒ (ποσηθη 6 Ραγιπθηϊβοὶ βυιηροβίο ρεὐύϊψαταη νἱἀοίαγ, 
ΟΥΤΥ 166 6) ογμῃίοιβ 1 144, σϑυατη Ποιηθη ΤὨροάοταβ ΧΥ͂ 6696, 
αποᾶ 1ρ56 οο]ᾶγα βο]οῦ ΤΥ 1604. ραίτία ἱποθεύα, πὰ αποᾶ 
ΟἸοιῦ Υ ΠΙ 3474 6 κατὰ τὸν ἐμὸν Μεγαλοπολίτην Κερκιδᾶν ποη 
ΜερδΙορο αηστη 856. 6886 βἰσῃϊβοαῦ 864 οὐῃϊοῦχα; ΟΥ̓ΠΪΟαΒ 
Θπΐτη Οογοὶ 889 Γαϊῦ, αὖ ἀοοσοπῦ σγϑύξαστῃ τϑ]ασΐαθ, [Πρίδηο 
ἀεὶ ἀντικορυσσόμενος ΧῪ 669 εὖ 7010. κύον ἀδδεές δρρεῖ- 
Ἰαξαγ δὸ Ὁ]ρίωπο ΧΥ͂ 6976. Ἰοοαύΐαϑ δγαῦ 1 28, (κυνολογήσασι"). 
Ἰοαυΐδαν Π 494 Ὁ, οἵ, δᾶη. Ἰοααὶ νἱάρίαγ ΠΙ 946, οἵ. δάπ. 1ο- 
αὔἰΐην ΠΠ| 970--996. 1066. 108 --1090. 1186. 1216. 121} 

--1226. 1221--128.6, 1202. ΤΥ 1ὅθ4--ο. 1666--158, 168 ἃ 

πο1ῦ9α, 189--- 1604. 16044---165}. 1605} ---α. Ἱ 2708 ---ο. 

2104---2714, ὙΙΙ 275 Ὁ---2708. 2986. Ιοοαύασαπι οοσαραῦ Ὠ6- 
ταοοτίῃ8 Υ11 331, Ἰοααΐϊΐας ὙΠ] 84714---364α. 8644---, ΙΧ 
ΑἈΤΉΒΝΑΕυ 111. 36 
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ϑ8ὅὈ.. ΧΙΠΠῚ δθ66ε---ὅ718. 6100--Οα, ΧΥ͂ 6609Ὁ--ἃ. 671 6, 

6114 --ἴ, θμοοίσ! σπου 619 Ὁ. ὑδοοῦ ΘΌυῖα8 688 ἢ, 0868. βοτηπο- 
Ἰϑηύα8 Θχοϊίαΐα8 Ἰοαυϊίον 686 ---687.. 691 Ὁ---ΘΟ. 691 ἴ---698 8, 
6098 ἃ---6990. 101. 

ΘΑΡΗΝΥΒΡ Ἑρμδβίαβ, τηράϊοαβ 116, οὗ ρῥγδϑῆ. 1 ἢ. σι. Ἰοαυϊίαῦ 
1 51 Ὁ. ΠΠ1 79 ἃ---80 6 ([οτὺ. δὰ 81 ο). ΠΠ| 116{--.-118 ἃ, οἵ. δάπ, 
6. 88 1η. 120}---1216. ΝΠ 2164 6. ὙΠΠ 858 8---889 ἃ. 

ΘΕΜΟΟΒΙΤΥΞ Νιοοιηθάθηβίβ, ΡΒ] ΟΒΟΡΒαΒ 1 14. μουσικώτατον 
ΔΡΡΟΙΙαῦὺ Ογμυϊοαβ ΧΥ 6694. ἸΙοααϊύαν 11 88 --- 8550. ΥἹ 2486 
-2602 ἃ. 202 Ὁ---210 ἃ. Υ111881 ο---847 ο, οἴ. 846 ο. ΓΧ 4014---403 6, 

4064. 4060 6---407 ο. 407 α---408}0. Χ 426---429 ἢ, 429 ἔ--- 4486, 

ΧΙΥ θ486--6498. 6490. ὑκοοῦ Ἰρπούδηβ 6496. Ἰοααϊίαγν ΧΥ͂ 
6609 αἃ--Ο71}. 0671 ἔ---Ο706. 6968---60917 Ὁ. 101 ο---ἴ, ] 

ΘΙΟΝΥΒΟΟΘΠᾺΕΝ ταβάϊουβ Ιοααϊδαν Π1 96 ἃ. 1164- ἢ, οἵ, άπ. ο. 88 1π, 
ΟΑΙΕΝΥΒΚ Ῥοιρδιηθηθβ, τηθαϊουβ 1 16, οἵ. ῥγαϑί. 1 ρ. ντ. 1ο- 

αὐἰδογ 1 260 5αα. ΠΠ1150--11θ8. Ἶ 
ΤΑΒΕΝΕΙΒ, ρσύάθοθ Παρήνσιος 5. Παρίνσιος [!. 1 υΐυδ 1, αγϑηδβῖβ 

γογίϊζ(6α) ηυΐμου ΟἿΤ, ΝῚ 2126, Ζυΐυι8 1, αγϑηνδὶβ ργοοιγαίον Ρᾶ- 
ἰγϊηνογῖὶ νιῦ. ΟΟτατηοα!ι 20, οὗ ΗΠ οσβαὰ ἤθυπιδο ΧΧΥ ἔαϑβο. 11, ὑτοὸ- 
οαγδίον Ῥτον. Μοββίαθ ΙΧ 8986, καϑεσταμένος ἐπὶ τῶν ἵερῶν 
εἶναι καὶ ϑυσιῶν ὑπὸ τοῦ πάντα ἀρίστου βασιλέως άρκου 
καὶ μὴ ἔλαττον τῶν πατρίων τὰ τῶν Ἑλλήνων μεταχειρέζεσϑαι 
120. οἰὰ8 προπάτωρ αἸοϊίαν (ρτορύθσ βϑυμαϊοσθσα 5111} 1 161}, 
οὗ, Ῥοββαα 1. 58) ὕαιτο Μοῃίρρθυβ ΠΡ 1606. 5ἰσπϊδοαίαν οὔ- 
ΒΟΌΣ. ὃ ὕ Νιττούνιος ἡμῶν ΥΙ 2346. ὃ λαμπρὸς 5. καλὸς ἡμῶν 
ἑστιάτωρ ΧἼΠ δδδ Ὁ. ΧΙΥ͂ 618 ἃ οὐ Ξϑορίαβ. εἴα τπογθβ Ἰπρϑηΐθτι 
ἀοοίγηθ 1 2 -- 8}. εἰὰ8. ὈΠΟ]ΠΙοὔμθος 1 8. αἰτίαβαὰθ ᾿πραᾶθ 
Ῥϑυϊίαβ ᾿πάθαπθ στεροπαῖος νοοῖ 1 2.0. ἨΟΠΊΘΙΙ ΟΒΥΤΑΙ ΠΌΤΕ 
αἰ ρ Θη ἰββίμπηαβ ΧΙΥ͂ 6200. --- ἸΙοααϊίαν Π δοῇ. 518. ΤΥ 1600---α. 
Υ 2211 922920. ΥἹ 2128-- ο7δ᾽. ΙΧ 8728. 881 8898. 8980 
--8998. Χ 448---4569}. ΧΤΙΠ δ08 Ὁ-- ὅδ8 6. ΧΙΥ 6484. |1θᾶ- 

ἰΐοπο ἑδοίῳ δῦ ρᾶθϑμθ γϑοϊψαΐο αἰτηϊθ1Ὁ οοηνίναβ ΧῪ 101 ΕΤ09ΌὉ. 
ΤΈΕΟΝΙΡΑΒ ΕἸθαΒβ, ρτδιησηδίουβ 116. Ἰοααϊξαν ΠῚ 904. 1168.:ἅ. 

ΙΧ 80τα---δ08.. ΧΙ 5040. ΧΠῚ δ58 6---ὅ60 ἢ. . 
ΜΑΟΝΥΞ ἐοτνίαββθ Βοιηθπὰβ σοποῦθ, οἵ. ΠῚ 156. Ἰοαπίξαν ΠΙ 

14.---8. 118 6---11ὅ Ὁ. ΠΥ 1600α--164 ἃ. ΤΧ 8804 6. ΓΙγυ απ 

ἃ ΟΥμυ]οοὺ ἀθίθμβισαβ πο Μαρταβ δβὺ, 868 ΠΙρίαπυβ ΧΠῚ 
511, οἵ, γῬυϑοῖ. νοὶ]. 1Π] Ἰοααϊίαν ΧΙΥ 610 6---616. 

ΜΑΒΨΕΙΨΒ 5. Μανσούριος, Πασσούριος, ἴατα οοπδαϊδαβ, ἴᾶπι- 
θογαμα ροθίῶ, μηβίουβ 1 10. ΧΙΥ 6286, οὗ ρῥτϑβῆ. 1 Ρ. τἱ-: 
χχιχϑαᾳ. Ἰοααϊναν Υ 186 --1968. 1968---9918. ΥΙ211--2124. 
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ΧΙ 60286-- 6858 οὐ 5ἰαύϊπη ρουρὶὺ δὰ 684. 684 6--- 6398. 
6058 α--6ὅ48. ΧΥ 6814---692 ἢ, 

ΓΕ ΤΙΠΥΒ ΤΆθβϑαὶπβ (Θετταλὸν σόφισμα 1 11Ὁ. Θετταλὸν πά- 
λαισμα ΥἿΙ 808. Θετταλὲ ποικιλόδιφρε ΧΙΠ δ08 4. Θετταλὲ 
ποικιλόμυϑε ΧΥ 6778), στδιητηδίϊοι (γραμματικώτατε ΔΡ06]- 
Ἰαΐαν ΧΠῚΙ 5670). ραΐεσ θἰιβ κρηπιδοποιός ΧΙΠ ὅ686. 1{6Γ 
ἔδοογαὺ ἐκ Συννάδων εἰς Μητρόπολιν ἀφικνούμενος ΧΙΠ 514, 
δρᾶ ΟοΥπῦμ]ο5 ΡαΌ]106 ἀθοϊαιηαταῦ ΧΙ1Π ὅ67ο. δὅ78 6. 5Θ6ΠΘΧ 
εϑὺ ΧΠῚ 6008{. ὕΟἹ]ρίδμο 1ηϊμηΐουβ ΧΙΠ ὅ718. (01 τοὐλπιανοῦ 
Ἰοσομάπιη ῥτὸ τοῦ ῆάγνου). --- Ἰοααἰΐαν ΠῚ 888. 106--108 ο. 
119 Ὁ---1900. 1254. 125Ὁ--α. 125α--ἶ ὙΠ 216 6---τι. ὙΠ 

8084. Ὀ---α, ξογίαββθ οἴϊδτη αἰτῶ.  Π| 862 ἃ---805 4. ΙΧ 818 
--814α (92). 884α---ἴ, 885 4. Ὁ. 888 ο---880 ἃ. 886 ε---881, 8978. 

ΧΠῚΙ δ08---ῦ666, οἵ. αὐδ τοϑροπαθὺ Ογμα]οαβ ὅθθ ο΄. 1ο- 
αὐἰΐαν 5171---ὅ87:1 οὐ βἰαύϊη ρετρσιὺ δα ὅ908. ὅ90 ---ὅ90 οὗ 
Ῥοιριῦ ταγϑὰβ δα 6100. οΟἸ]οαυΙϊ αΓ οὔτ ΟΥὐμα]οο 610 (οὗ 
86) οὖ ρουσὶῦ Ιοαὰ] δα 612. Ἰοααϊδον ΧΙΥ 610 Ὀ(οἴ. δ) ---Θ. 
θτθ6 8, 6946 
ΑΤΑΜΕΕΒ ὁ ᾿Ελεατικός, ὃ ὀνοματολόγος, Ἰοαυϊίαν ΙΧ 891. 
ΒΙΠΑΘΕΙΡΗΥΒ Ρίο]οσηϑθθηβίβ, ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΒαΒ 1 14, οὗ ρυϑθέ, 
Ι ». νι. 
ΠΥΤΑΒΟΗΥΞΒ ΑἸοχαπάνίπαβ (11 118}. ἼΙ1 216 8), συδιητηίϊουβ 
Ε1ς, οἵ. ῥγδϑῖ, 1 Ὁ. νι. Ἰοααϊδαν ΠῚ 888}. 1198}. ΙΥ᾽ 184 
--Ἰῦθα (2). τἱἀοὺ Ογπυ]οῦτα ΤΥ 168 ἃ. Ἰοαυΐϊίαν ΝῚ 2840---248 ο. 
ὙΠ 2102--ο. ὙΠῚ 889 4---3016. ΙΧ 83848--ο. Ῥτοτηϊβογαῦ 468 
ΥΑΒ18 ροΐουἹδβ ἀϊβρυϊαύίοπειη ΧΙ 4608, οἵ, Δ. ῬΙΟΙΏ155158 δ[ϑῦ 
ΧΙ 4616- -ὅ08, δ04 Ὁ. τηᾶρτᾶβ [ουίαββθ ἴῃ ᾿ἰγο ΧΙ ρατίθβ 
Βαθαῖξ, οἵ, Ῥυδαϑῇ 1 ρ. χχυ. Ἰοαυϊῦ ΧΠῚ] 5662 8--ὔθ8 ο, οἵ, δάῃ, 
ΟΝΤΙΑΝΥ ΚΒ ΝΙσοτηθαθηβῖβ, ΡΒ βορΒαΒ [ 14, οἵ, ρυδθί 1 ρ νι. 
Ἰοααίϊίαν ΠΠ 1090---112:, 1986--19ὅ. ΥἹΙ 2810--2840. Χ 
448 ο---ἀλῦ Ὁ, 445 .--ᾶἄ ΧΙ 505 ο--ὅ096. Χ]Π 661 ο---ὅ62 ἃ. 1ο- 

οαΐασθτη οοουραὺ ὈΠρίδπαβ ΧΙῪ 6400. Ἰοαυϊίατν 640--648 6, 
ἰοτίαββα δὰ 0480. ΧΥ͂ 701. 
ΕΙΝΥΒ Νιοδθομβίθ, ταθάϊουβ 1 1}, οἵ. ρτγϑϑῖ, 1. Ρ. σι- 

ΜΟΟΘΒΑΤῚ Αὐμθηδθυβ δῖ οα8 ΞΘΥΤΠΟΠ 65 αἱ ΡΠοβορἸβύδγαμα ΘΠ81΄- 
ταῦ 118. ((Ὁ] ᾿Εχεκράτην οοαα. 6 Ρ]αἰομῖ5. ῬΒδΘάοπΘ Ρ. δ7 8). 
28, ΤΙτηοοταῦϊθ δὰ Αἰμοπαθατη σοῦ νἱἀθηΐαν 11 ϑῦα οὐκ 
εἴων μὲ οἵ λόγοι οὺς ἀπεμνημόνευσας ὄντες ποικίλοι ὕπνῳ 
διδόναι σχολήν. οοἸ]οα αἰτίαν οατα Αἰμεπδθο ΠΠ 1276. 811ο- 
θαυ οατα Αὐμοπδδυϑ 11 716. ΠΥ 1288. 1806. 1868. Υ͂ 1888. 
ΥἹ 2224, 228, ὙΠ 2178. 3300. ΥΠ| 8800. 8666. Χ 4118. 
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ΧΙ 6096. ΧΙ ὅθ», οὗ, Δἅη. ΧΠῚ δδδαν. ΧΙΥ 6188 Βα. 
ΧΥ θθδε--α. 702 ο. 

ὙΠΡΙΑΝΥ͂Β Τγυῖαβ (ὁ Σύρος ΥΠΙ 8466 οὖ βδδρίαβ, Συραττικός 
ΠῚ 1260, Φοῖνιξ ἄττα γεραιέ ΔΡ᾿ΟΙ]αἴαν ΧΠΙ 690 Ὁ) 11 ἃ, οἴ γταθὲ 
1 νον. ΘΟρ ΟΙΏΙηΘ Ἀειτούκειτος 116. 618 ΤΠΟΥΘ65 οὖ ΠΟ ηΪ. ΠῚ 
146. λογιστής ΧΙ. 6498 οὐ βαδορία5. ὁ φιλεπιτιμητής ΧΙΥ 618ς 
ΒΘΙ]ὰ0 εὖ Ἰαβοῖνὰβ βϑθρίαβ ποίδίυνς σϑὶαὺ ΧΥ͂ 6910. ὃ τῶ 
δείπνων ταμίας 11 ὅ8 Ὁ. Ρ]δοΙϊάδηη τηοτίθπιὶ ΟὈἸῦ ΧΥ͂ 68θο. -- 
Ἰοαυϊδαν 11 498. ὅ80ο. Ἰοοαΐαβ ογαῦ ΠΠ 0ὅ 84η. 666 δἅπ. ἴθ᾽ 
αὐϊδαν ΠῚ 968-970. 996-104. 106 ἢ. 108 α--ἶ 115}. 1181 

1211, 1226. 1254 Ὁ. 125. 1268. 1278. ΤΥ 165}. 168 4--698 

114Ὁ.  2214--α. Ἱ 228οα. 2620. 270ο. ΙΙ 2150. ϑ0δθεϊ 

ὙΠΙΠ 8601. 8628.ὄ ΙΧ 80θ68--οΟ. ἰδοθῦ Ἰσπογδηβ 861 ἃ. Ἰοααυῖΐϊα 
ϑι261. 8804 ἢ. 8844. 885δ8.. 8866. 8908. 401. 4064. 4014 

408}. Χ 4226-- 4208. 46 Ὁ. 4450 ο.ἢ. 4460-- 448. ΧΙ 469. 

-- 4016. ἀρίθπβασαβ Μυγθ]ατη ἃ Οὐ π]οο τορααϊαίον ΧΙΠ 5171 
(Υ.ΜΑΟΝΨν). Ἰοααϊζαγ 5908. ΧΙΝ 618 ο(οἔ, δα η)--- 6156. 64868,Ε, 
649 ο---Θ, οὖ βιδύϊτη ρουριὺ 649 6---Ο58 ἃ. ταγβὰβ ἱποῖριῦ, αὖ γ᾽ 
ἀοίαν, 604 8---Οὅ8 6, ἸΙοααϊδαν 602, ΧΥ 6664--669}. ΘἸΙ θο 6, 
Θ101--Ο79, οὖ βἰδξιτη ρουρὶῦ δὰ 6860. 6976. 6988. ἀθ Ἰδπηρδ 
αἰθὰβ ἀϊδραίαῦ ᾿πᾶθ ἔθυβθ ἃ. 699 6-- 01}. 

ΨΑΡΥΘ ρυδχημηδίϊοπθβ, Ἰοασϊίαγ 1Π| 118 6. ᾿ 
ΖΟΙΠΎΥΡ συϑιητηϑίϊοιβ [1 ἃ. Ἰοαυϊΐαν 112 11 ο---Ὁ, 1Χ 860 ο---861. 
ΑΝΟΝΥΜΝΙ ᾿ 

τῶν γραμματικῶν τις Ἰοαυϊίαγ ΥἼ 21 66α. 
τῶν παρόντων ἰατρῶν τις Ἰοαυϊΐαν ΧΥ θ06586--66θδ. ! 
ὃ μάγειρος, ααἱ Σόφων ποταΐῃθ 6 οοτηοθαϊ, ροίϊζο ἀρρϑὶ δῦ. 

ΧΙΥ͂ 6228, Ἰοααΐϊδαν ΙΧ 816.--880ς9. 880--3816. 8820 
8886. 408 6- ἀ0δᾶ. Δοδοῦ. 4064. ΧΙΥ 6226--Ο2806. -- ἔ 

τῶν σοφιστῶν μαγείρων Ἰοαπιύαν ΧΙΥ͂ 668 6ὁ---662 6. 
τῶν παρασίτων καὶ κολάκων τις Ἰοααϊίαγ ΝΙ 2240. 

φιλόσοφοι οἵ παρόντες Ἰοουπίαν ΧΠῚ 5618 5Ξααᾳ. ᾿Επικούρει 
τις εἰκαδιστὴς τῶν συνδειπνούντων Ἰοααϊίαν 1] 298 46. τό 
κυνικῶν τις Ἰοασαϊίαν ὙΠ 801 ἢ, --- βίοϊοὶ δἀουδηὺ ΧΠῚ ὅ68, 

ΨΔΥΙΟΥΆΤΩ ΟΟΏΥΙΨΘΤΊΙΠῚ ΒΘΥΤΊΟΠΘΒ 8. ΟὈΒΘυυδίϊοη65 ΠῚ 1160. 1 
1ὅθο. ΥΙΙ 211... 2176 (τὶς, ουϊα8 5θύταο ἱποθυύαμπι αποαϑα!, 
Ῥουυπθαί). 11 8584. 862 8. ΙΧ 8848. 885}. 8968 Ὁ. 396 
8980. 401}. 406. 408}--4118 (Ὁ. Χ 42θ8. 426Ό. 426 

4460. ΧΙΥ͂ 6186. 6166. 6161--Ο178. Δ]1α 18 οαϊα8 ΠΟΙ 
ἰπὐθγοιαιῦ ΧΙΥ͂ 620}--622 ἃ. 4111 6404--ο. ΧΥ͂ 092}. 69: 
0940. 699 4. 699. ᾿ 



ΠΊΝΌΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΥ͂Μ 

ΟΕΒΙΑΒ (ν. 1. ᾿ἀκέστιος): Ὀψαρτυτικά ΧΙ] δὅ16θο. 
ΟΗΔΕΥΚ γθ τ 6815 
λα (ἴτ. 8) Χ 4110. 4188. (τ. 6) ΧΥ͂ 6890. 
Αὔϑων σατυρικός (ἔτ. 6) ΥἹ 2100 6. (ἔτ. 7) ΙΧ 8684. (ἔι. 8) ΙΧ 

8168. (ἔτ. 9) Χ 4210. (ἔτ. 10) ΧΥ 690}. 

᾿Δλαμαίων σατυρικός (ἔτ. 12) ΤΥ 1789 4, (ἔτ. 18) ΤΥ 178 ἃ 96. 
(ἔτ. 14) ΧΙ 4805. 

᾿Ομφάλη (ἔτ. 82) ΥἹ 2674. (ἔτ. 38) ΧΙ 4666. 4984. 
ΤΠ. ἴπο. (ἔτ, 4) Χ 414ς.4. (ἢ. 389) 1 818. (ἔτ. 40) 11 68}. 
ὍΑΒΥΒ Μιγ]θπαθαβ (ρ. 6062) 
ἦν τοῖς περὶ Διαϑέσεως ΧΙ 411. 
ν τῷ περὶ ᾿Δγαλματοποιῶν Χ1Π θ06δ. 

"τέντε βιβλία Περὶ τῶν παρὰ Θεοφράστῳ ἐν τοῖς περὶ ᾿Ηϑῶν 
᾿ χαϑ' ἱστορίαν καὶ λέξιν ξητουμένων, ἕκτον δὲ Περὶ τῶν ἐν 

τοῖς ᾿Ηϑικοῖς Νικομαχείοις ᾿ἀριστοτέλους ΧΥ͂ 678. 
δΟΊΜΙΥΒ 
᾿Ιλαχουντοποιικὸν σύγγραμμα ΧΙΥ͂ 6431. 
ΕΠΥΒ. ΑΘΟΠΕΡΙΑΌΕΒ 
ἐκ τῶν ἐπιγραφομένων Στεφάνων ΧῪ 6105. 619. 
ΒΠΟΗΙΝΕΒ ὁ Κοθωκίδης δήτωρ (ρ. 238 ἃ) 
Ψ τῷ κατὰ Τιμάρχου λόγῳ (41) Ψ1ΠΙ 3890. (16) ΧΠῚ δ72 ο. 
ἢ ἰαβίρεοηξ. 83) ΥἹΙ 2284 6. 
ὍΒΙΝΕΒ ὁ Σωκρατικός (ρ. 2208); 46 ἀ1410ρ15 οἴυβ ΧΠΙΘ11ἃ 
ἦ μὴ Σωκράτους ἐστὶ συγγράμματα δαοίοτθ ΙΔοΠη6Π00). 
ἐν ᾿Δλκιβιάδῃ (ρ. 21 Η) ΧΙΥ͂ 6565. 
ἐν τῷ ᾿Δξιόχῳ (ρ. 20) Υ 2200. 
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ἐν τῇ ᾿Δσπασίᾳ (ρ. 16) ' 220}. 
Καλλίας (Ρ. 12) ' 2200 6. 

ἐν τῷ Τηλαύγει (ρ. 25) Υ͂ 2228. 
νὰθ ΑΝΤΙΞΤΗΒΝΕ. 

ΑΕΒΟΗΉΗΙΟ ὁ Σάμιος ἰαμβοποιός (ρ. 8385 ο). 
ἔν τινι τῶν ἸΙάμβων (ἔν. 6) ὙΠ 2966, (ἔτ. 8) ΠῚ 388 οα. 

ΑΒΒΟΗΥΙΠΌΕΒ 
ἐν τρίτῳ Γεωργικῶν ΧΙΥ 6504. 

ΑἘΒΟΗΥΙΥΒ 
᾿ἀγαμέμνων (290) ΧΥ͂ 1006. (829. 9162) ΧΙΠ δ78 Ὁ, οὗ δᾶπ 
ἀϑάμας (ἴν. 1) 11 81. ΝΠ 8165. 
᾿ἀμυμώνη (ἴν. 14) ΧΥ͂ 690. 
Γλαῦκος Πόντιος (τ. 84) 1Π| 878. 
Ζαναΐίδες (τ. 44) ΧΠῚ 0008. 
Ἠδωνοί (ἔν. 51,6) ΧΙ 4179}. 
Ἡλιάδες (ἔν. 69) ΧΙ 4691. (ἔν. 172) Χ 4244. 
Θεωροί (ἴν. 179) ΧΙΝ 6291. 
Ἰξίων (ἴν. 91) ΤΥ 1778. 182. 
Κάβιροι Χ 4288. (ἔν. 968) ΙΧ 818. 
Κρῆσσαι ([γ. 116) 11 510. 
“Μυκοῦργος (τ. 124) Χ 4410. 
“Μυρμιδόνες ([π. 1856}Χ1Π0602 96, οὗ, 601 ἃ. Μίγττη. ἔγ. 189 ΑὙΧΙ494 
νεανίσκοι (ἔτ. 146) ΧΙ 508 ο. | 
Ὀστολόγοι (ἔν. 119) ΧΥ θ61ς. 4, οὗ ΧΙ 1826. Υ. ἔα. ἱπο8ὶ 

ἔγαρτη θηΐδ, 
Παλαμήδης (ἴτ. 182) 1 11ἀ. 
Περραιβίδες (ἔτ. 184) ΧΙ 4998. (ὦν. 185) ΧΙ 470. Υ. Πέρσι, 
Πέρσαι (Περραιβίδες οοπὶ; ἕδ. πο. ἔν. 286) ΠῚ 860Ὁ. ᾿ 
Προμηϑεὺς “Ιεσμώτης (291) ΤΥ 108 ο. (814) ὙΠ] 8476. 
Προμηϑεὺς Λυόμενος (ἔτ. 202) ΧΥ 6144. , 
Πρωτεὺς σατυρικός (τ. 210) ΙΧ 8948. (ἔτ. 211) Π 616 
ΖΣῳοφίγξ (ἔν. 286) ΧΥ 614 46. 
Φιλοκχλτήτης (ἴν. 2617) ΙΧ 8948. 
Φινεύς (τ. 358) Χ 4218 

Φορκίδες (τ. 261) ΤΧ 4020. 
Φρύγες (ἔτ. 2064) 1Π 51. ᾿ 
{Ὰ0. ᾿ποοτέ. (Οβιοϊοσοσθμα ἔγ, 180}1 176. (ἔτ. 285) ΠῚ 8600," 

Πέρσαι. (ἔν. 807. 808) ΥἹΙ 808 6. (ἔν. 809. 810. 811) ΙΧ 816 .: 
(ἐν. 818) ΧΙ 5280. (δ. 814) ΧΙΥ͂ 6896, (δ. 398) Χ Δ᾿ ἢ 
οτηἶββο ροοίαθ πουμῖη6. Ἷ) (ἔτ. 406) 111 99 Ὁ. (ἔτ. 424) ΥΠ| 86 : 

1) ΑΘβοθυὶ ποὺ Ῥαῦο 6856 ὙΘΥΒῚ ΤΩ. 



τ ΠΊΙΝΘΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΥΜ ὅθ. 

 ΑΘΒΟΒΥΙ ΘρΡΙΓΡὨϊτιτη 8 1050 βουϊρύαμα (τ. 4 ΒοΥρ ) ΧΙΥ͂ 621 οα. 
ἈΒΒΟΗΥΤΠΥΒ ΑἸΟχδπαυϊπι5 

᾿Δἀμφιτρύων (ἔν. 1) ΧΤΠ δὅ99 6. 
“Μεσσηνιακὰ Ἔπη ΧΙ] δὅ99. 

ΔΕΒΟΡΥΒ ὁ λογοποιὸς ἢ ἄλλος τις: Ἰπξοττορσαίϊο ΔΡΟΙ]η18 ΡΥΒΠ 
Υ 2198. ᾿ 

ΑΒ ΤΉΗΓΙΓΥΘ ϑϑηηῖπ8 
ἐν πέμπτῳ Σαμίων Ὥρων ([ν. 2) ΧΙΥ͂ θὅ8 ἢ, οὗ, 660 ἃ. 

ΑΘΆΑΤΠΙΒ5. Οοτογταθα, συδτηταϑίϊοδ, 

ΌΤΙ ἱποουῦ! 1 144. 
ΔΟΑΤΗΑΉΟΗΙΠῈΒ Οπιαΐα8. 
᾿ἀσιατικά: ἐν ὀγδόῃ ᾿Δἀσιατικῶν (ἴν. 16) ΤΥ̓͂ 166 ο(, ἐν τῷ δεκάτῳ 

περὶ ᾿“σίας (ἴτ. 18) ΧῚΙ 89 κεαᾳ. 
Ἑὐρωπιακά: ἐν ἕχτῃ (ἴν. 1) ὙΠ 2914. ἐν ιβ’ ἹΙστοριῶν 1) (τ. 3) 
ΧΙΓδ210 6. ἐν τῇ ις΄ ([..3) ΧΠ δὅοὈ ο. ἐν τῇ ιϑ'΄ τῶν Εὐρω- 
πιακῶν (ἴτ. 4) ΧΙῪ 660 --Οὔ!1 8. ἐν τῇ κβ΄ (ἔτ. 6) ΥἯΙ 2469. 
διὰ τῆς κζ΄ (ἔτ. 6) ΧΙ δδο0ο--Ο, οὗ δάπ. δα [{0. 4. ἐν τῇ 
χη (ἔτ. 1) 1 1084. ἐν τῇ λ΄ ἹΙστοριῶν (ἴτ.8) ΥἹ 251 [---262. 
ἐν τῇ 1α΄ τῶν Εὐρωπιαχῶν ([". 9) ΧΠ δ288. ἐν τῇ 1δ' 
(ἔτ. 10) ΙΧ 8870. ἐν τῇ λε΄ ((:. 11) ΧΙ ὅξ7, ἐν τῇ λη΄ 
(ἔ:. 12) ΥἹ 212. 1101] ἱποοτῦϊ (ἔν. 13)1 284. 

ΘΑΤΗΟΟΠΕΒ Αἰτδοίαβ 
Ἁλιευτικά 1 18 ο. 
ΘΑΤΗΟΘΟΠΕΒ Ογζίοοπαβ (ΧΤΙΥ͂ 649), Βαυγ]οπἱα8 (1 50 ἃ. ΓΧ 8315 
περὶ Κυξίκου: ἐν πρώτῳ (ἴτ. 2) ΙΧ 8151--8768. ἐν τρίτῳ (ἔτ. δ) 
ΧΠ δ1ῦα. ἐν γ΄ τῶν περὶ τῆς πατρίδος (τ. 6) ΧΙΥ͂ 649, 
ΠΌΤ ᾿ποοτὸϊ (ἔτ. 4) 1 808. 

ΟΆΑΤΗΟ ἐταρσίουβ 
Θυέστης (ἴτ. 8) ΧΙ 5284. 
Τήλεφος (τ. 4) Χ 4544. 

ἴδ. Ἰησοχξ, (ἔτ. 11) Υ 1868.0. (ἴι. 12) ' 2116. ((. 18) Χ 4480. 
(ἔτ. 14) ΧΠΠ δ8ά αν. (ἔτ. 16) ΧῪ 1010. 

ΠΕΠΟΟΘΗΥΗ͂ ἀμφίλοχος σοη1) στατητηδίϊοιβ 
ἸΌτῚ ἱποονὸϊ Π 548, 
ΑΒ Ατσίναβ (ΧΠῚ]Ὶ 6106, οὗ, 441) 
ἐν ᾿ἀργολικοῖς (ἔτ. 1) 1Π 865. 

ΤΠλέου Πέρσις ΧΤΠ 610 ο. 
1.8 ὁ μουσικός: ΧΙΥ͂ 6265, 

1) Ἱστορίαι εἶτιε ἀπο 5ατι τὰ Εὐρωπιαχά, πιϑαὰθ τηΐτιαϑ Πιδ860 ἱπ|6]]1ορθηᾶβ, 
8 οτηϊδιϊξατ. 
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ΑΟΘΙΞ: Ὀψαρτυτικά ΧΙ δ1θο. 
ΑΘΓ ΑΟΞΤΉΗΒΝΕΒ Ναχὶαβ 

ἸΌΥῚ ποεῖ (ἔτ. 5) ΠΠ| 18 ο. 
ΑΙΟΛΑΕΥΘ ΜΙ]θηδθαβ (ρΡ 85:12), ὁ μελοποιός (ρ855118) 

ἐν τῷ δεκάτῳ (ἔν. 48) ΧΙ 4818. 
ἐν τῷ .. (ἔτ. 41) ΧΙ 480. 4810. Χ 429}. 4804. 430. 
86615 ᾿πορχίϑο (ἢ. 8) Χ 4260. (τ. 15) ΧΙΝ θ218}Ὀ. (ἔτ. 20) αὶ 

4806. (ἔτ. 84) Χ 4304. (ἔτ. 35) Χ 4800 6. (ἔτ. 36) ΧΥ͂ 6146 
(εἴ. 618 4) εὖ 087 ἃ. (ἔτ. 39)1. 226. Χ 4800. ((τ. 40)1 291. 
(ἔν. 44) Χ 4806. (ἔν. 46) Χ 4800. (ἔτ. 47) Π 8386. (ἔν. 81) ΠΙῚ 
86. (ἔτ. 82) ΧΙ 4606. (ἔτ. 67) Π 876. (ἔξ. 1017) ΥΠ 8118, 
(ἔν. 151) ΠΙ 786. --- ΑἸοδΘῚ βοο]ω ΧΥ͂ 6988. 

ΑΤΟΛΈΕΣ ΘΒ σοτπΐοιι8 
᾿4δελφαὶ Ποιχευόμεναι (ἴν. 1) ΝΠ 8160. 
Γανυμήδης (ἴτ. 8) ΠῚ 1104. ((“. 9) Χ 445. 
Ἱερὸς Γάμος (τ. 15) Χ 42446. (ἔν. 16) ΙΧ 408. 
Καλλιστώ (ἴν. 17) ΙΧ 8995. | 

Παλαίστρα εῖγ6 (ΧΥ͂ 091 Ὁ) Παλαῖστραι (ἔν. 22) ΙΧ 8906. (τ, 28) 
ΧΥ͂ 6910. (ἴτ. 34) ΙΧ 810, (τ. 96) ΠΙ τοτὲ 

ἴα. Ἰποοτῦ. ([. 860) ὙΠ 8166. 
ΑΙΟΒΤΑΞ 

ἐν β΄ Περὶ τῶν ἐν Ζελφοῖς ἀναθημάτων (ἴτ.1) Χ1Π᾿ 591 ο. 
ΑΠΟΙΘΑΜΑΒ ὁ ᾿Ἑλαίτης 

᾿Εγκώμιον Ναίδος τῆς ἕταίρας (ἔτ. 8) ΧΙΠ 592 ο. 
ΑΤΙΟΙΜΥΞΘ ὁ Σικελιώτης (Χ 441 8) 

ἐν τοῖς Σικελικοῖς (ἔτ. 1) ΝΠ 822 ἃ. 
ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ τῶν βίβλων ᾿Ιταλικῇ (ἔτ. 4) Χ 4414. 
Ἰ1ῸΥῚ ᾿ποσθυῦϊ ([ν. 8) Χ]1 5618. 

(ΔΙΟΙΡΗΝΟ Μᾶρῃθβ, ΡΒ] οβορμυβ ΧΙ 518 848) 
ΑΠΟΙΡΗΠΟ ὁ “ηεαωοιάνδριος: 1 81. 

ὁ τὴν ἩΑἩΛΚΑΜΑΙΩΝΙΖ44 ποιήσας: (ἴτ. 2) ΧΙ 4609}. 
ΑΙΌΜΑΝ 

ἐν τῷ τρίτῳ (ἴν. 88) Χ 416ε4. ἐν τῷ ε΄ (ἔτ. 140) ΠῚ 110 Ι 
1118. (ἔτ. 16) Χ 4164. 

56815 ἱποογίαθ ({τ. 10) ΧΥ 6818. (:.20) ΠῚ 1148. ΧΙΥ͂ θ4θεὲ 
({ι. 26) ΙΧ 8908. (ἔν. 36,4}1Χ 8144. (ἔν.98}1Χ 318 6. (ὅτ. 84 
ΧΙ 498. (ἔν. 86 ἔν τινι τῶν μελῶν) ΧΠῚ 600 (ἔν.87) ΧΗ 
6018. ((τ. 89) ΧΥ͂ 685. (ἔν. 61) 1Χ 8144. (δ. τὸ. τ} {Υ 140{΄ 
(ἔν. 15) ΧΙΥ͂ 6480. (ἔν. 90) ΠΙ 815. (δ. 91) ΧΙΥ͂ 6814. (ἔν. 10( 
ΤΙ 89 ὦ. (ἔν. 119) ΧΙΥ͂ 6540. (ἔν. 1117) 1 816. (τ. 148) ΠῚ 814 
-- ἄσματα ΧΥ͂ θ78ο. ᾿ 
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ΑἸοτηδπῖβ ἔοτύαβϑθ σϑυταθη (6. ΡΟΡ. 8) ΧΙΥ͂ 0864. 
ἈΠΕ ΧΑΜΕΝΥΒ ὁ Τήιος 
“ιάλογοι ΧΙ δο0δὈο, οἵ. δαη. 

ἈΤΕΧΑΝΌΒΗΕ ΜΔΟΝΥΚ 
᾿Δγὴν σατυρικός ν. ΡΥΎΤΗΟ 
ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς ταῖς πρὸς τοὺς ἐν ᾿ἀσίᾳ σατράπας ΧΙ 
Ἰ848 Ὁ, οὗ δ΄η. ἐν τῇ πρὸς Φιλόξενον ᾿Επιστολῇ 1 224. 
᾿ποογΐϑθ δρἱβϑῦ. 1Π|42 ἢ, 

6 οδρἰβίυϊατιο ΑἸθχϑπαυῦὶ οὖ [Ἀη]]Ἰαυίατη ν. ΟἸΒΟΜΕΝΕΝ, 
ΟἸΥΜΡΙΑΒ, ΡΑΒΜΕΝΙΟ. -- Ἐφημερίδες ν. ΕΥ̓ΜΕΝΕΝ 
Οδτγαϊδητ8. 

ΕΧΑΝΘΌΕΗ ὁ Αἰτωλός, ὁ τραγῳδοδιδάσκαλος (ρ. 699 Ὁ) 
ἐν Ἅλιεῖ (ρ. 2388 Μὴ) ΥἹἝἽἋ 2966. 
ἐν Κρίκᾳ (Κίρκᾳ οοπὶ; ». 240 Μὴ ΥἹΙ 2888. 
᾿Ἐλεγεῖον (ρ. 280 Μὴ ΧΥ͂ 6990. 
Ἰωνικὰ ποιήματα ΧΙΝ 6206. 
ΤΙΌΤῚ ᾿ποουῦϊ (ρΡ. 249 Μὴ Χ 4126. 
ΤΕΧΑΝΌΉΕΗ, οοτηΐοτβ 
Πότος (ἔτ. 8) ΤΥ 1706. 
Τιγόνιον (ἐν τιγονι οοα 1); ἔτ. 4) ΧΙ 4960. 
ΤΕΧΑΝΌΒΗ, ὁ Μύνδιος 

ἐν δευτέρῳ περὶ Ζῴων ΙΧ 8392.. ἐν δευτέρῳ περὶ Πτητῶν 
Ζῴώων ΙΧ 898.4. ἐν β΄ περὶ τῆς τῶν Πτηνῶν ἵστορίας ΙΧ 
8884. ἐν δευτέρῳ Πτηνῶν (κτηνῶν 604) ἱστορίας Υ 221 Ὀ--α. 
ΘΟάθτα οχ [10ΥῸ 5'πθ ἀυδῖο 11 θῦδὈ. ΙΧ 887. 8896. 8901. 
591 ο. ἢ. 8398.4. 8944 6. 390 ο---Θ. 

ΠΟΤῚ ᾿ποθιῦϊ 11 ὅ7 Ὁ. 
ΤΕΧΑΒΟΗΥΒ 
δα (ἀβαπάτθηβϑθϑ δρίβύα]α, ΠΙ 986. 
ΤΕΧΑΒ ((οτί. ΑἸΜΚΕΧΙΑΒ) 
Ἰωνικὰ ποιήματα ΧΙ 6206. 
ΕἸΧΙΝΥΒ ὁ διαλεκτικός 
Παιὰν εἰς Κρατερὸν τὸν Μακεδόνα ΧΥ͂ 6966. Υ. ΑΙΈΕΧΙΞ. 
ΕΧΙῚΒ (ἀλεξῖνος σοη1): ἐν τῷ περὶ Αὐταρκείας Χ 4188. 
ΕΧΙΒ ὁ Σάμιος 
ἐν δευτέρῳ Ὥρων Σαμιακῶν ([τ. 1) ΧΙΠ δ728, ἐν τρίτῳ Σα- 

μίων “Ὥρων (ἴτ. 2) ΧΙ] ὅ404 6, δ4η. 
ΕΧῚΒ οοτηΐσαϑ 

[Δγωνὶς ἢ Ἱππίσκος (ἔτ. 3) ὙΠΙ 3896. (ἔτ. 4) ΧΥ͂ 6186. ἐν 

1) Ἰοτί, ᾿“ντιγόνη, τὐ σε ἐταροθᾶϊα ΑἸοπαπᾶτί Α οίο],. 
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᾿Ιππίσκῳ (ἴν. 2) ΥἹ 2800 ο. ΧΙ δ02 ἢ (ἔν. δὴ) ΧΙ 4716. (ἔτ, 6) 
1ΠΠ| 1200. 

᾿δελφοί (ἔν. 1) ΝῚ 228 ἢ, 
“Αἴσωπος (ἴν. 9) Χ 4814 --ἔ, 
᾿Δλείπτρια ν. ΑΝΤΙΡΗΑΝΕΝ, 
Ἄντεια ν. ΑΝΤΙΡΗΑΝΒΕΞ. 
᾿“πεγλαυκωμένος (ἴν. 15) Π1.1176--- 1182, οὗ 1176. (ἔτ. 16) ΥἹ 

248, ὁ558. (ἔτ. 17. 18) ΥΙΙ 8018. 
᾿ἡποβάτης (τ. 19) ΧΙ 688. 
᾿ποκοπτόμενος (ἔν. 20) Χ1Π 562 ἃ 6. ποκοπτομένη (ἴτ. 21} Χ 481 ο. 
Ἀρχίλοχος (ἔτ. 22) ΧΙΥ͂ 6440. 
᾿ἀσκληπιοχλείδης ({ν. 34) ΙΝ 169. 
[ἀσωτοδιδάσκαλος (ἔτ. 25) Υ1ΠΠ 886 6Γ, οὗ, 1ὖ. ἃ.} 
᾿4τϑίς (ἦγ. 21) ΙΧ 8864. 
Βρεττία (ἴν. 88) ΧΙΥΝ 6800. 
Γαλάτεια (ἰν. 86) ΧΙ δ446ἢ, (ἔν. 81) ὙΙΙ 8144. 
Γραφή (ἔτ. 40) ΧΠῚ 608. 606. 
Γυναικοκρατία (ἴτ. 42) ΠῚ 126 Ὁ. 
Ζακτύλιος (ἴν. 48) Χ 448 6. 
Δημήτριος ἢ Φιλέταιρος (ἔτ. 45) ΠΠ| 8646. (ἔτ. 47) ΥἹ 241 Ὁ. ἐκ 

τοῦ διεσκευασμένου δράματος ὃ ἐπιγράφεται Ζημήτριος (τ. 49) 
ΧΙΝ θθ8ο4. ἐν Ζημητρίῳ (ἔτ. 46) ΥΠ1| 888 4 6. (ἔν. 48) ὙΠ 
8148 6. (ἔγ. 80) ΠῚ 1088. 

4ίδυμοι (ἴτ. 62) ΧΥ 6864}. (τ. 88) Χ 4468. 
“αἹὲς Πενϑῶν (τ. 55) Χ 4414. 
Ζορπὶς ἢ Ποππύξουσα (ἴτ. 56) ΠΙ 1044. (ἔν. 658) Χ 4818. ἐν 

“Ροδίῳ (Δορκίδι οομ]) ἢ Ποππυζούσῃ (ἴν. 51) ΙΧ 898. 
“Ιρωπίδης (ἔν. 89) ΠῚ 1258, ΧΙ 4968. (ἔτ. 61) ΤΥ 1710. 
Εἰσοικιξόμενος (ἔν. 062) ΧΥ͂ 6916. (ἔν. 68) ΧΙΥ 6180. ΧΥ͂ 

686. (ἔν. 64) ΧΙ δ05. (ἕι. 844) ΧΥ͂ Τ006 άπ. 
Εἰς τὸ φρέαρ (τ. 06) ὙΠΙ 864 (ἔτ. 66) ΠΠ| 1090. (ἔτ. 61) 

ΨΠ]Ι 8406. 
᾿Εκκηρυττόμενος (ἴν. 102) ΧΥ͂ 6998 
᾿Εχπωματοποιός (τ. 68) ΧΥ͂ 691. 
“Ἑλένη (ἴν. 10) ΧΙΠ δ086α. 
Ἑλληνίς (ἔν. 16) ΝῚ 220.. 2278. 
᾿Ἐπίδαυρος (ἔν. 117) Π1 119. 
᾿Ἐπέκληρος (τ. 18) ΝῚ 2214.6, οἵ, 1100. Ὁ. 
᾿Επίέτροπος (ἴν. 82) Χ 445. 
ἱἙπτὰ ἐπὶ Θήβαις (ἔτ. 88) ὙΠ 2948. 
᾿Ερετρικός (ἔν. 84) 1 8266. 
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Ἔριϑοι ν. Παννυχίς. 
Ἡσιόνη (ἔτ. 85) ΧΙ 4706. (ἔν. 86) ΙΧ 867. 
Θεοφόρητος (ἴτ. 871) ΧΥ 1008. (τ. 88) ΙΧ 8698. 
Θεσπρωτοί (ἵν. 89) ΧΙ δ62 ἀ 6. 
Θηβαῖοι (ἔν. 90) ΤΥ͂ 159. 
Θράσων (ἔἴν. 92) ΤΥ 1880. 
ἱππεύς (ἔτ. 96) ΧΙ 4818, (ἔπ. 96) ΧΙ 4716. ἐν Ἵππῳ (Ἱππεῖ 8. 

Ἱππίσκῳ οοπῖ; ἔγ. 94) ΧἼΠ 6106. 
ἑΙππίσκος γ. ᾿4γωνίς οὖ ἱΙππεύς. 

ἸΙσοστάσιον (ἴν. 91) ΤΥ 18454. (ἕν. 97,4) 11 1576. (ἔτ. 98) ΧΙΠΠ 
868 ---α. 

Καταψευδόμενος γ. Τοκιστής. 
Κλεοβουλίνη (τ. 104) ΧΠῚ δὅ868. 
Κνιδία (ἔν. 105) 1᾽ 1065, 
Κονιατής (ἴν. 106) ΧΙ δ006. 
Κουρίς (ἔτ. 107) ΥἼΠ 8656. (ἔν. 108) Χ 448 86. ([ι. 109) Χ 499 8. 
ἈΚράτεια ἣ Φαρμακοπώλης ᾽) ((". 110) 1Π| 96 ἃ. 1071 -- 6. (1.112) 
ὙΠ 8408. (ἔτ.114) ΧΥ͂ 6780. ἐν Φαρμακοπώλῃ ἢ Κρατείᾳ 
(ἔυ. 111) ΥἹ 2568 --- 264 Ὁ. ἐν Κρατείᾳ (ἔν. 118) Υ1Π 840 ο. 
(τ. 118) ΧΙ 4184. 

Κυβερνήτης (ἔτ. 116) ΥἹ 2870 ---α. (ἔν. 1117) ΧΙΥ 682.. 
“Κυβευταί (ἴν. 118) Π| 9608. 
Κύκνος (ἴν. 119) ΧΙ 4172. 
Κύπριος (ἴτ. 120) 1ΠΠ 114. (ἔτ. 121) 1ΠΠ 1106. 
“Μαμπάς (ἴν. 128) ΧΙΥ ὁδ4. 

“Λέβης (ἔτ. 124) ΤΧ 3888.6---Θ. (ἔτ. 196.196) ΥἹ 3962 -- 6. (τ. 197) 
1Υ 1706. (ἔτ. 128) ΠΙ764 6. ἐν “εβητίῳ (ἔτ. 129) ΧΙ 661 ἃ. 

“Δευκαδία ἢ ΖΙραπέται(ἔν.182) Π194. ἐν ευκαδίέᾳ ([ν.180) ΧΙ 4988. 
“Μεύκη (τ. 138) Ν1Ι 822 64. 
Λίνος (ἔτ. 185) ΤΥ 164}---ἀ. 
“Τοκροί (ἔν. 1817) 1Π 128 6. 
“Μυκλίσκος (ἔτ. 189) ΧΠῚ 5954. 
“Μανδραγοριξομένη (ἔν. 141) 11Π|128--124 Ὁ. ((ν. 142) ΧΙΥ͂ 621. 

(ἔυ. 148) ὙΠ 8066 4. (ἔν. 144) ΧΙ δ02 οἵ, (ἔν. 146) Υ1Π 840. 
“Μίνως (ἔν. 186) ὙΠ 289. 

"Μάντεις (ἔν. 146) ΧΠῚ δδ8 68. 
Μίδων (ἴτ. 148) ΧΥ͂ Τ008. 
“Μιλησία (ἔν. 161) Ι 2406. ἐν ΠΙηιλησίοις (τ. 149) ΙΧ 819 --ο. 
Μώκων (ἔν. 162) ὙΠΙ|Ι 8544. 

1) Οὗ Ἡδτῖαδθ ΧΧΥ ἴαβο. 1. 
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“Μνηστῆρες (ἵν. 18) ΧΤΙΝ 660 6. 
Ὀδυσσεὺς Ὑφαίνων (τ. 155) Ν1Π 802 ἢ, 808 ἃ. (ἔτ.156) ΣΧ 421 ΔὉ. 

(τ. 167) ΥἹ 3406. 
Ὀλύνϑιοι (ἔν. 169) ΥΙ 2406... ἐν Ὀλυνϑίῳ (ἔτ. 162) 1 541. 

ὅδ. ΠΠ 716. 

Ὁμοία (τὸ δ᾽ αὐτὸ δρᾶμα καὶ ὡς ᾿ἀντιδότου φέρεται, ἔτ. 168) 
ΧΙΥ 6424. 

Ὀπώρα ἴανυϊα ΧΠῚ ὅ671. (ἔτ. 164) ΣΧ 448. 
Ὀρέστης (ἔτ. 166) ΥἹ 347. 
Ὀρχηστρίς (ἔν. 167) Χ 4414. 
Παγλρατιαστής (ἔτ. 168) ΥἹΙ 2424. 
Παμφίλη ((-. 110) ΥἼΠ 8666. ((". 111) ΙΧ 8808. 
Παννυχὶς ἢ Ἔρνϑοι (ἔτ. 112) ΧΠ δ164---ἢ (ἄ- 174) 1 1100 6. 

(ἔν. 116) ΠῚ 968. (ἔτ. 1117) ΥἹΙ 2488. ἐν Παννυχίδι (ἔτ. 118) 
ΙΧ 8868---ο. ᾿Ἐρίϑοις (ἔτ. 116) ΧΙ 488. β 

Παράσιτος (ἴν. 118) Χ 4214. 6. (ἔν. 179) ΠῚ 1288. 
Ποιητής (ιν. 182) ΠΙ| 146. ἐν Ποιηταῖς (ἔτ. 188) ΥἹ 2414. 
Πολύκλεια (ἔν. 186) ΧΙΝ 642. 
Πονήρα (τ. 186) ΠΠ| 1171. (ἔτ. 1817) 1 8240 6. (ἔτ. 188) 1Υ 

1106. (ἔν. 189) ΧΙΥ͂ 660, (δι. 190) 1Π| 468. ΧΥ͂ 6814. (ἔτ. 191) 
ΠῚ 1376. (ὅν. 199) ΙΧ 8860. 

Ποντικός (ἴν. 193) ΠῚ 1000. 
Πρωτόχορος ([ν. 195) Ἴ1 287. 
Πυϑαγορίξουσα (ἔν. 196. 197) ΙΥ̓͂ 1616. (ἔτ. 198) ΠῚ 1295 
Πυλαῖαι (ἵν. 200) ὙΙ 225. 2208. 
Πύραυνος (ἔν. 201. 202) ΥἹ 3444 6. (ἔτ. 208) ΥἹ 268 Ὁ 6. (ἔτ. 204) 

ΧΠῚ ὅθο". (ἔν. 206) ΧΙΥ 668. θ648. 
Σκίρων (ἶν. 207) ΧΥ͂ 678. 
Στρατιώτης (ἴτ. 209) Ἴ 228 ο΄ 
Συναποϑνήσκοντες (ἴ". 210) ΤΥ 16δὅ8. (ἔτ. 212) Χ 4228. 
Συντρέχοντες ([τ. 218) ΤΥ 187 64. (ἔν. 214) ΙΧ 896 ΔὈὉ. (ἔτ. 218) 
ΥΠΠ 8400}. 

Σύντροφοι (ἔν. 216) Χ 4190. 
Σιώρακοι (ἴν. 218) ΠῚ 1900. 
Ταραντῖνοι ([". 219) ΧΙ 408.--α. (ἔτ. 220. 2921) ΤΥ 1610 6. 

(ἔν. 292) 1Υ̓͂ 1848. (ἔν. 298) ΧΠῚ 5870. 
Τίτϑη (ἴν. 220) Χ 4200. (ἔν. 227) ΝῚ 241}. 

Τοκιστὴς ἢ Καταψευδόμενος (ἔν. 280) Χ 4314}. (ἔν. 282) ΧΥ͂ 
0692. θὁ0982. ἐν Καταψευδομένῳ (τ. 281) ΥἹ 258 6, 

Τραυματίας (ἴν. 2384) Χ]Π 562 ἢ, οἵ. δάη. 
Τροφώνιος (ἔτ. 386) ΥἹ 2426. (ἔν. 287) Χ 41768. 
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Τυνδάρεως (ἴτ. 289) ΧΙΠ 5108. 
Ὕπνος (τ. 240) Χ 44946. (ἔτ. 241) ΧΥ͂ 6114. (τ. 242) ΧΠῚ 

ὅτ 2 Ὀ6, υὉ1] ἄλεξις ἢ ̓ ντιφάνης ἐν Ὕπνῳ. 
ὙὙποβολιμαῖος (ἔν. 244) ΧΙ ὅ02 0. (ἔν. 244, 8. 4) Χ 481}. 
Φαῖδρος (ἔτ. 245) ΧΠΙ ὅθ28---ο. (τ. 246) ΤΥ 1666. Υ͂. Φαί- 

δων. 
Φαίδων ἢ Φαιδρίας ({ἰ{ὰ]08 βαθροοίαθ, ἔν. 247) 11 840. 
Φιλίσκος (ἔτ. 260) ΧΙΥ 642 ἢ. 
Φιλόκαλος ἢ Νύμφαι (ἔν. 251) ὙΠΠ 866 Ὀο. 
Φιλοῦσα (ἔν. 288) ΧΙΠ ὅπή4 ὈῸὸ. (ἔγ. 284) Χ 4199. 
Φρύξ (τ. 286) 11 8074. ἐν τῇ τοῦ Φρυγίου διασκευῇ (ἴν. 206) 
Χ 4299. 

Φυγάς (ἔτ. 261) 1Υ̓͂ 164. ΥἹ 2290. 
“Χορηγίς (ἔτ. 258) 11 287 6Γ. 
Ψευδόμενος (ἴτ. 259) Χ 4190. (ἔτ. 260) ΥΙ 265. 
ἴΔὉ. Ἰποοτῦ. (ἔτ. 261) Π δ98, θ080, οἵ. ὅ76. (ἔτ. 268)1 21 οα. 

(ἔτ. 264) Χ1Π 665}. (ἔτ. 266) 1 406, (ἔτ. 266) Π δδ6. (ἔτ. 269) 
Π 476. (ἔτ. 2170) ΧΙ 1844. (τ. 212. 218) 11 496. ([ν. 214. 
216. 216) 1 286}. (ἐν.276) 11 47. ((ν.211) 1 289. (ἔτ. 218) 
ΤΠ 86: (ἔτ. 219) 11 686. (ἔτ. 282}1 368. (ἔν. 288. 284) 11 89 Ὁ, 
(ἔτ. 286) Π 676. (ἔτ. 386)1 8468. (ἔτ. 290) 1 80}, (ἔν. 291) 
ΧΙ δ020. (ἔτ. 298) 1 386. ((γ. 394) Π| 476. (ἔν. 299)1 80. 

Γ᾿ (ἔ. 800)1 186. (ἔ". 801) Π| 406. 
᾿ἌΛΔΕΞΙΣΩ͂Ν 

ἔν τῷ περὶ Αὐλῶν ΤΥ 182. δἄη. 
ΜΑΒΑΝΤΎΞ ὁ ζΖλεξανδρεύς (Ρ. 414) 
ἐν τοῖς περὶ Σκηνῆς ὙΠῚ 3483}. Χ 4146, 

ΜΕΒΙΑΒ ὁ Μακεδών (1166. 6812) 
ἐν ταῖς Γλώσσαις 1 116..6. ἱπαϊάρηῃ 5'η6 ἀυδῖο 11 20. ΠΠ 

1068. 1140.6. Ἱ 2670. ΙΧ 8692. Χ 4260. ΧΙ 48ὅα. ΧΥ͂ 6999. 
1018. 

ἐν τῷ Ῥιξοτομικῷ ΧΥ͂ 6815. 
ΜΙΡΒΙΑΒ. σοτηϊουϑ 
᾿ἀποχοτταβίξοντες ΧΥ͂ 666. (ἔτ. 1) ΥἿΙ 8074 6. (ἔτ. 2) ΧΙ 478 ἃ, 

ΧΥ ὁ6τῇ. (ἔν. 4 Χ 4266. 
Κατεσϑίων (ἔν. 6) ῚΙΙ 316. 
Κόννος (ἔτ. 1) ΤΧ 8686. (ἔτ. 8) ΥἼ 8214. (ἔν. 11) Υ͂ 2180. 
“Σφενδόνῃ (ἔτ. 18) Χ 4464, οἴἁ ΙΧ 4006. ([τ. 19) ΥἹ 210. (ἔτ. 21) 

ΙΧ 408. 

Δ, Ἰποουθ, (ἔν, 22) ΧΙ 1886. (ἔτ. 24) 1 86. (ἔτ. 26) 11 628, 
(ἔτ. 86) Π 68}. 
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ΑΜΜΟΝΙΥΗ͂ 
ἐν γ΄ Περὶ βωμῶν καὶ ϑυσιῶν ΧΙ 4168, 
Περὶ τῶν ἀϑήνησιν ἑταιρίδων ΧΙΠ δθ78. 

ἈΜΡΗΙΟΒΑΤῈΝ 

ἐν τῷ Περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν συγγράμματι (τ. 1) ΧἼΠΠ 5766. 
ΑΜΡΗΙΠΟΟΗΥΒ ν. ΑΟΘΒΠΠΟΟΘΗΥΒ 
ΑΜΡΗΙΟ ὁ Θεσπιεύς 

ἐν δευτέρῳ Περὶ τοῦ ἐν Ἑλικῶνι Μουσείου ΧΙΥ 6298. 
ΑΜΡΗῚΙΒ οομηϊοὰβ 

᾿ἀϑάμας (ἴν. 1) ΧΠΠ 5589 Δ Ὁ. 
Βαλανεῖον (ἔν. 1) ΠῚ 128 8. 
Γυναικοκρατία (τ. 8) ΠῚ 8860. 
Γυναικομανία (ἔν. 9) ΧΙΝ θ42 4}. (τ. 10) ΓΧ 8866. 
“ιυϑύραμβος (ἔτ. 14) ΤΥ 1τὅ 4. Ὁ. (ἔτ. 16) ΧΙ] δ68 ο. 
ἱἙπτὰ ἐπὶ Θήβαις (ἔν. 16) 11 298 6Γ 
Ἔριϑοι (ἔν. 18) Χ 4268. 
᾿Ιάλεμος ({γ. 20) Π| 6906. (ἔν. 21) ὙΠΙ 8866. (ἔτ. 22) ΥὙΠ1 8098. 
Κουρίς (ἔν. 28) ΧΠῚ δθτ, (ἔτ. 24) ΧΠῚ 591. ᾿ 
“Μευκάς (ἔν. 26) ΥἹἿἜἋ 2116. 11 57. ᾿ 
Ὀδυσσεύς (ἔν. 21) ΧΥ͂ 6918. ἱ 
Οὐρανός (ἔτ. 28) ΠῚ 1008. ' 
Πάν (ἴν. 29) Χ 4218. 

᾿ 

Πλάνος (ἔτ. 80) ΥἹ 22486. (ὅτ. 81) Χ 4388. 
Φιλάδελφοι (ἔτ. 88) Χ 441 --- 448. 
Φιλέταιρος (τ. 86) ΝΠ 2968, 
[Δ Ὁ. ἱποθυί. (τ. 86) 1 806. (ἔν. 817) 1 846. (δ. 88) ΤΠ δ0 

(ἔι. 89)1 8ς.. (ἔτ. 40)1 800. Π 610. (ὦ; 41) Π| 448. (ἔε, 48) 
ΙΝ 1080. (ἔτ. 46) ΤΠ 41. ἱ 

ΑΜΥΝΊΤΑΒ 
ἐν τῷ α' τῶν τῆς ᾿Δσίας Σταϑμῶν (ἴν. 1) ΧΙ δ00. ἐν τρίτι 
Σταϑμῶν (ἴτ. 2) ΧΙ δῶ96Ε ἐν Σταϑμοῖς Περσικοῖς (ἔν. ὃ 

ΑΝΔΟΒΕΟ Τοῖὰβ 

ἐν τῷ β΄ τῶν Μελῶν (ἴν. 41) ΧΥ͂ 6τ1 6 618. 
56415 ἱποουίαθ (ἔν. 4) Χ1Π ὅθ4 4. ((". 9) ΧΥ͂ 6876. (ἔτ. 14) ΧΗ. 

8996, (ἔἴγ. 11) ΧΙ 4726. ΧΙῪ 6464. (ἔν. 18) ΧΙΥ͂ 684, 684 
θ88ὅ6. (ἔν. 20) ΙΥ 1778. (ἔτ. 21) ΧΠ 588 6-- ὅ840. ([-. 2 
ΥΙ 929}. (ἔτ. 82) ΧΙ 4τ58, (ἔν. 89) ΧΥ͂ 6144. 6184. (ἔτ. 4 
Χ 4804. (ἔ-. 61}1Χ 8964. (ἢ. 58) Χ 4514. (ἔν. 64) ΧΥ͂ 614. 
(ἐν. δ) Χ 4885, (ἤ-. 65) ΧΙ 7828. (δι. 68) Χ 4276}. ΧΙΑΊδΙ 
(ἔν. 69)1 318. (ἔν. 82) ΧΙ 4986. (ἔν. 88) ΧΥ͂ 6116. 610 

ΒΝ 



Ψ’' 
γι ΠῚ ΙΝΌΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΥΜ δι5 

(ἔς. 90) Χ 4465, 4418. (ἔτ. 94) ΧΙ 4688. (τ. 97) ΧΙ 4606, 
(ἔν. 121)1 138. (ἔν. 148) ΤΥ 182, (ἔν. 166) ΧΥ͂ 6900. 

Ἀπδουθουῦβ 500] ΧΥῪ 698 ἢ. 
ΙΝΑΝΙΥΒ ὁ ἐαμβοποιός (ρ. 78) 
(ἦγ. 2) ΧΙ θ26ὅ., υὐϊἱ ἀνάνιος ἢ Ἱππῶναξ. (τ. 8) ΠῚ 188, 

(ἔν. 4) ΙΧ 8100. (ἔν. 6ὅ) ὙΠ1 2820. --- Οὗ, ΧΠ 511 οα 8ἅη. 
ΝΑΧΑΘΟΒΑΒ 
ἐν τοῖς Φυσικοῖς (ρ. 188 8568) 1 δ7 4. 
ΝΑΧΑΝΡΟΌΒΙΘΕΒ οουηϊοιβ 
᾿ἀγροῖκοι (ἔτ. 1) ΧΙ 468. (ἔγ. 2) ΧΙΥ͂ 6420. (ἔτ. 8) ΧΙ 4818 
᾿Αγχίσης (ἴτ. 4) Ἱ 268}. 
Αἰσχρά (ἴν. 6) Χ 4651. 
᾿Δντέρως (τ. 7) ΧΙΝ 6540 δάη. 
Τεροντομανία (ἴτ. 9) ΧΠΙ ὅτοα 6. (τ, 10) ΧΙΝ 6146. 
᾿Ηρακλῆς (ἔτ. 16) ΧΙΥ 06886ἀ. 
᾿Θησαυρός (ἴτ. 11) ΧΥ 6946. ([". 18) ΤΥ 1108. 
ζέρκιος (ἔτ. 22) ΠῚ 10θ8. 
Κυνηγέται (ἔν. 24) ΥἹ 2471 6Γ, 
υποῦργος (ἔτ. 217) 1Π| 105. Ὑ1Π 829. 
Ἐλίλωτος (τ. 28) ΧΙΥ͂ θδ4 1, (ἔτ. 29) ΧΙ 4606. 
ηρεύς (ἔν. 80) ὙἼΠ 296 8. 

"Ιρωτεσίλαος (ἔν. 40) ΧΙ 558 46. ΧΥ͂ 0891. (τ. 41}1} 1818 ---ἔ, 
"αμία (ἔν. 42) ΥἹ 2558. 
Ἰατυρίας (ἔν. 43) 1Π| 96 ο. 

 [ηρεύς ΙΧ 814 Ὁ. (τ. 46) ΓΥ͂ 1664. (ἔτ. 46) ΧΥ͂ 6914. (ἔτ. 41) 
ΙΧ 318: 

βρις (ἔτ. 48) ΧΥ 7008. : 
"Ῥαρμακόμαντις (ἔν. 49) ὙΙ 261 ἢ. (ἰγ. 60) Π 680. 
ταληφόρος (ἴν. 61) ΤΥ 1760 ἃ. 
Ὁ ἱποοτί, (τ. 4) Υ 2220. (ἔτ. 617) 11 398. (ἔτ. 68) 1 8489. 
([Ε 59) ΧΥ͂ 6888}. (ἔν. 10) 1ΠΠ| 48. (ἔτ. 11}1 288. (ἃ. Τῇ 

ΠΠ ὅτ6. (ἔν. 80) ΧΙ 5020. 
νϑύραμβον ἐδίδασκεν ᾿ἀΔϑήνησιν ΙΧ 814. 
ὙΧΤΠ.Α 8. οοταΐουϑ 



δ16 ΠῚ ΊΝΡΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΥΜ 

Καλυψώ (ἔτ. 10) ΙΥ̓͂ 171. (ἴτ. 11) ΤΠ 9650. 
Κίρκη (ἴν. 12) ΙΧ 8746. (ἢ. 18) ΠῚ 959. 
“υροποιός (τ. 15) ΤΥ 188 Ὁ. (ἢ. 18) ΧῚΙ 548 ο. 
“Μάγειροι (ἔτ. 19) 1 960 8δᾶη. 
ἹΜονότροπος (ἴν. 20) ΥἼΠ 8016. ὙΠ 8424. 
ΝΗεοττίς (ἴγ. 21) ΧΙΠ δ72 0. (ἔτ. 22) ΧΠῚ δ5888---Ο. 
Νηρεύς (ἔτ. 28) Χ 426ο. 

Ὀρνιϑοκόμοι (ἔτ. 24) ΧΙΥῪ θὅδ. 
Πλούσιοι (τ. 25) Χ 4166. 

ἱγάκινϑος Πορνοβοσυός (ἴτ. 28. 29) ΙΧ 886. ἐν Ὑακίνϑῳ (τ. 21 
ΧΙ 628 ἢ. Ϊ 

Χάριτες (ἴτ. 80) Χ 410 6Γ. 
Χρυσοχόος (τ. 81) Χ 416 46. Ι 
[6.Ὁ. ᾿ἱποοχῦ. (ἔν. 88) ΥἹ 26δ4 4, υδὲἱ ἐν {᾽ἸἸοῖἵ γ6] ΝΝηρεῖν 60 

(ἔν. 84) Π 6840. (ἔτ. 86) Π 684. (ἔτ. 40) ΧΙ 7848. Ϊ 
ΑΝΑΧΙΜΑΝΌΒΗ 

ἐν τῇ Ἡρωολογίᾳ ΧΙ 4980. 
ΑΝΑΧΊΝΕΝΕΣ ὁ “αμψακηνός (Ὁ. 281 ο) 
ἐν ταῖς Πρώταις ἐπιγραφομέναις ἸΙστορίαις { 1) ΥἹ 2910: 

ἱποϑιΐύαθ βθα 18 ((-. 8) Υ 511ά. 
ΟΥ̓ΔΙΙΟ 1ῃ ΡΆΥΥΠπΘπ ν. ΕΥ̓ΤΗΙΑΒ 

ΑΝΑΧΙΡΡΥΒ (Ἄνϑιππος οοά. ΙΧ 408 6.) 
᾿Εγκαλυπτόμενος (ἔτ. 1) ΤΧ 408 6-- 4046. 
Κεραυνός (τ. 8) Χ 416. ἐν Κεραυνουμένῳ (τ. 4) ΧΠῚ 61 
Κιϑαρωδός (ἔτ. 6) ΤΥ 169. 
Φρέαρ (ἔτ. 8) ΧΙ 4866. 

ΑΝΘΌΟΟΙΘῈΕΝ (μυσίας Αὐμαπηδοιβ) 
ἐν τῷ κατὰ ᾿Αλκιβιάδου (29) ΙΧ 408. 

ἈΑΝΌΒΙΒΑΒ ὁ Πανορμίτης 
ἐν τῷ 1γ΄ τῶν Σικελικῶν τῶν κατὰ πόλιν (τ. 1) ΧΙΥ͂ 68 

ἈΑΝΌΒΕΑΒ ὁ ἰατρός (ρ. 1166) ν6] ΑΝΌΒΟ (βῖο ρ. θ804, 
ΘααΙθαν τὔθιι ὁ ἑατρός) 

ἐν τῷ περὶ “Ιακέτων ὙΠ 8124 
ἐν τῷ Περὶ τῶν ψευδῶς πεπιστευμένων ΥἹ]Ι 8128. " 

ἴονῦ. 111 118 8 
Ἰποοτα τ] ΧΥ͂ 6180. 6804. 

ΑΝΌΒΙΒΟΥΒ Ναχίαβ 
(Ναχιδοούαμπι ἔτ. 8) ΠῚ 78. 

ΑΝΌΒΟ ὁ ἰἑατρός ν. ΑΝΏΒΕΑΒ. 



ω Η ΙΝΌΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΕΥ͂Ν δι 1 

ἌΝΡΕΟ ὁ ᾿Δλεξανδρεύς 
ἐν τοῖς Χρονικοῖς (τ. 1) ΤΥ 181: 6. 

ἐν τῷ τῆς ᾿Ινδικῆς Παράπλῳ (τ. 1) ΠῚ 98 Ὁ. 
ΝΌΒΟΤΙΟ 
(ΑὐΠ 1415. ἔτ. 41) ΙΧ 870 Ὁ. 
ΝΡΗΟΤΙΟ (᾿ἀντιφῶν ἰγεάϊζιτα ΧΙΥ ὁὅθ06, Ζωρίων ΠΠ 178 8)- 
᾿ἀνδροτίων ἢ Φίλιππος ἢ ἩἩγήμων δυοῖον ἀϊοϊθιν ρ. 75. 

ἐν τῷ περὶ Γεωργικῶν ΧΙΥ͂ θὅ06. ἐν τῷ Γεωργικῷ 1Π 1564. 
188. 826. 

ΟΕΤΥΒ στδυηνηθίίουβ: ΧΙ 7886 86. 
ΝΤΗΒΑΒ ὁ Λίώνδιος: εὗρε τὴν διὰ τῶν συνθέτων ὀνομάτων 
ποίησιν --- καὶ κωμῳδίας ἐποίει καὶ ἄλλα πολλὰ ἐν τούτῳ τῷ 
τρόπῳ τῶν ποιημάτων (πῖ5] πα6ο Θχίγθιμδ ρου πϑηὺ δ Αξορο- 
ἀοτατη ῬΕ]] βίατα) Χ 448 Ὁ. 
ΝΤΗΙΡΡΥΒ ν᾿. ΑΝΑΧΙΡΡΥΞ 
ΝΤΙΟΠΙΠΕΒ ὁ ᾿ϑηναῖος (ΧΙ 466 ο) 
ἐν τῷ ᾿Εξηγητικῷ (τ. 18) ΧΙ 4130. ΙΧ 4104 (ὉΪ καὶ Κλεί- 

δῆμος οοἀ; οἷ, (οττῖσ. γταθῦ, νο]. 11) 
Νόστοι: ἐν τῷ β΄ (ἴτ. 6) 1 161. ἐν η΄ (ἔτ. 8) ΙΧ 884 ἃ. 

«ἔοτί. δά ἀβπάπτη ΧΠΠ 609 ο, αὖϊ {τϑαϊύατα Κλεέδημος (ἔν. 24) 
ἐν η΄ Νόστωνν. ἐν τῷ ιτ᾿ (ς΄ οοπΐ; ἔτ. 7) ΧΙ 460 ο--781 ο. 

ΥΤΙΘΟΤΥ ΘΒ οοτηϊουβ 
ἐμπρίμοιρος (τ. 1) ΧΙΝν θῦθε6. 
ρωτόχορος (ἴτ. 2) ΥΙ 2400 ο. (τ. 8) ΠΙ 109 ο. 

ἸΠΙΘΟΝΥΒ ὁ Καρύστιος 
ἰβύοι: (ρ. 66 ὙΥ11) 1Π 446. (Ρ. 102) 1Υ͂ 1602 οἵ, --- ἐν ᾿ἀντιπάτρῳ 

(Ὁ. 170) ΠΠ| 820. --- ἐν τῷ περὶ τοῦ Διονυσίου βίου τοῦ 
Ἡρακλεώτου τοῦ ἐπικχληϑέντος Μεταϑεμένου (ρ. 126) Χ 
4816, -- ἐν τῷ Ζήνωνος Βίῳ (ρ. 111) ΧΠ] 6086. (Ρ. 119) 
ὙΠΙ 346 ἃ. ἐν τῷ περὶ τοῦ Ζήνωνος βίου (Ρ. 117) ΧΠῚ 568. 
(Ρ. 118) ΧΠῚ δ06 ἃ. ἐν τῷπερὶ Ζήνωνος (ρ. 111) ΧΠΠ 601 6. 
(46 Τιγοοπὸ Ρ. 84) ΧΙ ὅ4714--- 480. -- ἐν τῷ Μενεδήμου 
Βέῳ (Ὁ. 99) Χ 419--- 4300. 
τῷ περὶ Λέξεως (ρ. 114) ΠΙ 888. ὙΠ 2916. 808. 
ΜΑΘΗΥΒ ὁ Κολοφώνιος 
τοῖς ἐπιγραφομένοις 4έλτοις (ἴτ. 66) ΥἼΙ 800 ἃ. 

ἡβαίς: ἐν πέμπτῳ (ἔτ. 15) ΧΙ 4680. (ἔτ. 16) ΧΙ 468. (ἔν. 17) 
ΑἸΗΈΧΑΕυΒ 1Π1| 51 

ἴα -.»»...«ὧὦὍὐ -.5.:.» 



δ᾽ιδ ΠΊΝΟΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΥΜ 

ΧΙ 4680. 4166. (ἔτ. 18) ΧΙ 4766. (ἔτ. 19) ΧΙ 4τ6 ἃ. (τ. 5 
ΧΙ 482 Ὁ (οι. Κὶ) ὙΠ 8046, υὉἱ ᾿ἀντιφάνης οοἄθδχ. | 

“Μυδή ταρτπογαίαν ΧΠΠ ὅ978. ᾿ἰπᾶθ ἔογῦ. (616. ἔγ. 4) ΧΙ 469 
56415 ᾿ποογίδθ ΧΙ 4868. 

ΑΝΤΙΟΟΗΥΒ ὁ βασιλεύς 

Ἐριβύυϊω δὰ Ῥμδῃίδιη ΧΙ 547}. 
ΑΝΤΙΟΟΗΥΡ ὁ ᾿Δλεξανδρεύς 

ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν τῇ μέσῃ κωμῳδίᾳ κωμῳδουμένων ποιητῶ 
ΧΙ 482 ο. ; 

ΑΝΤΙΡΑΤΕΝ ὁ Ταρσεὺς ὁ ἀπὸ τῆς στοᾶς (Ρ. 846 ο) 
ἐν τετάρτῳ περὶ Ζεισιδαιμονίας ΝΠΙ| 846ςα. 
ἐν τῷ α΄ περὶ Ὀργῆς ΧΙΝ ρ488. 

ΑΝΤΙΡΗΛΑΝΕΒ οοπιϊοαβ 
“ἀγροῖκος (ἔν. 1) ΙΧ 896}. (ἔν. 2) ΧΠῚ δ614. (ἔν. 5) ΙΧ 892 

ἐν ᾿Δγροίκοις (ἔτ. 8) Χ 4456. ἐν ᾿Δγροικίσιν (τ. 4) ΧΥ͂ 69: 
Βαϊὰ5 Τὰ Όα]αθ διασκευὴ Βουταλίων (οἵ. ὙΠῚΙ 888 α), απᾶθ. 
᾿ἀγροῖκος ἢ Βουταλίων οἰδαῖογ οὐ Βουταλίων οὖ ᾿4γροῖκι 
1η46 (ἔν. 68) ὙΠ 8358α--ἔ ὙἹἿ 8048. 8180 0. 

Αἴολος (ἴν. 18) Χ 4446. (ἔτ. 19) ΧΙ 552. ' 
᾿ἀκέστρια (ἴγ. 20) ΙΧ 402 6. (ἔγ. 22) ΧΠΙ 5864. (ἔτ. 28) τ΄ 

8048. 

᾿ἀκοντιξζομένη (τ. 24) Χ 441Ὀ 6. 
᾿Δλείπτρια, φέρεται δ᾽ ὡς ᾿Δλέξιδος (ἔτ. 26) 1Π 128} ὁ. 
“Ἁλιευομένη (ἴγν. 26) ΥΠΙ 888 --- 8890. ΧΠῚ ὅ8θδ. 
Ἄλκηστις (ἴν. 29) 1ΠΠ 129 4. (ἔτ. 80) ΧΙ 5668}. 
᾿ἀνταῖος (ἔν. 88) ΧΙ δ44 ἢ, 
Ἄφντεια, φέρεται καὶ ὡς ᾿Δλέξιδος (ἔτ. 84) ΠῚ 121, οὗ, εὐ. 

(ἰι. 86) ΧΥ͂ 6908. ᾿ 
᾿Δργυρίου ᾿ἀφανισμός, ᾿Επιγένης ἢ ̓ἀντιφάνης, (ἔν. 89) ΓΧ 409: 
ἡρκάς (ἔν. 41) ΧΙΠ ὅ8θ68. ἐν ᾿ἀρκαδέᾳ (ἔν. 40) Χ 4440 0 8". 
Ὡ““ρπαζομένη (ἔν. 42) ΙΧ 401 οἢ, 
᾿Αρχιστράτη (ἃ. 48) ἿΙΙἜΙ 822 ο. 
Ἄρχων (τ. 44) ΙΥ̓ 1458 
᾿Δσκληπιός (ἴν. 46) ΧῚ 485. 
“Αὐλητής (ἔν. 41) ΧΙΥ͂ 618}. 
«Αὐλητρὶς ἢ 4ίδυμαι (ἔν. 48) ΥΗΙ 8484. ἢ 
Αὑτοῦ ᾿Ερῶν (ἔ;. 49) Χ 4656. ἐν 'Ἑαυτοῦ ᾿Ερῶντι (ἃ. 08 

6788. Σ 

᾿ἀφροδίσιον (τ. 8232) Χ 4490---α. ἢ 
᾿ἀφροδίτης Γοναΐί (ἴ. 55) ΧΥ͂ 6668 --- 6670, οἵ, 110. ἃ. ΧΙ 4816 
Βάλχχαι (ἔν. 66) Χ 441 6. 



ε1} 

Βοιώτιον (ἴτ. 68) ΠΠ 848. Ὁ. (ἔτ. 60) ΤΙΧ 861. ἐν Βοιωτίᾳ (ἴν. 59) 
ΧΙῪ 6ὅ06. ((-. 01) ΧΙ 4149. 

Βομβυλιός (ἴτ. 62) ΤΥ 1016. (ἔ. 64) ΠΠ 1258. 
Βούσειρις (τ. 66) 11 47α. 
Βουταλίων ν. ᾿Δγροῖκος. 

Τάμος (ἴν. 10) ΤΥ 1696. (ἔτ. 11) ΤΥ 1604. ἐν Γάμοις (ἴγ. 12) 
ΤΠ 968. 

Τανυμήδης (τ. 14) Χ 458--- 4690. 
Τόργυϑος (τ. 16) ὙΠΙ 840. 
Δευκαλίων (ἴν. 11) ΠΙ 1184, (ἔτ. 178) ΧΙῪ 6468 
Ζηλία, Ατἰϑίορμδηι {γι αϊῦ οοάθχ, (ἦγ. 79) ΙΧ 8788. 
Ζίδυμοι (ἔν. 80) ὙΙ 2818---28580. (ἢ". 81) Χ 4286. (ἔτ. 82) 1Π 

1218. (ἔν. 88) ΙΧ 880. 
Ζιπλάσιοι (τ. 86) ΧΙ 508 4 68. 
Ζραπεταγωγός (ἴτ. 81) ΤΥ 1614 6. 
ΖΔυσέρωτες (ἔτ. 88) 1ΠΠ 1008. 
Ζύσπροτος (ἴτ. 89) Ι 2620. (ἔτ. 90) ΧΙΥ͂ 6011. 
Ζωδώνη (ἴτ. 91) ΧΙ 5264, 
Εὐθύδικος (ἔν. 96) ΤΥ 1694, ([". 97) ὙΠ 828}. 
Ζάκυνϑος (ἵν. 102) Χ1Π 568 οα. 
Θαμύρας (ἔν. 105) 1 800 64. 
Θορέκιοι ἢ Ζιορύττων, 564. 5οΙυτα Θορέκιοι Ρ. ὅδ8, (. 106) 
ΧΗ δῦὅ84. ΧΥ͂ 689 ε΄. 

Ἰατρός (ἔτ. 108) ΤΥ 1788. 
ππῆς (ἔτ. 109) ΧΙ 608 Ὁ. (ἔτ. 110) ΧΥ͂ Τ006, αὐϊ οοά. ἔἄριστο- 

Π ΊΝΌΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΥΜ δ19 

λεοφάνης (τ. 122) 1ΠΠ 981, ΧΠῚ δθὅ:. 
νοιθιδεὺς ἢ Γάστρων (ἔτ. 124) Χ 4486-- 4490 ἐν Κνοιϑιδεῖ 
(ἔν, 126) 11 2876. 

τορινϑέα (ἔτ, 126) 1Π1| 96, 
ουρίς (ἔτ, 128) 1Π| 120 ὦ. (ἔτ. 129) Π1 808. 
ὕχλωψ (ἔτ, 182) ὙΠΠ 2901. (ἔτ. 188) ΤΧ 4029. 
Ἄν": (ἔ-. 184) ΤΣ 8660. (ἔχ. 186) 1Υ̓͂ 1614. (ἔτ. 186) ΙΧ 

σα, 

ἀμπάς (ἔτ. 187) ΧΙ 4867. 487. 
81 



ὅ80 ΠῚ ΙΝΌΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΥ͂Μ 

Λάμπων (ἔτ. 138) ὙΠ 8014. (ἔτ. 139) Χ 4234. 
“επτινίσκος (ἴν. 140) ΧΙΥ 6418 

(ϑαςδαϊβ ἔγ. 142) 11 68 ἃ. 
“εωνίδης (ἔν. 148) Χ 4226. 
“Μήμνιαι (ἴν. 144) ΝΙ 258 ο---Θ. (ἔτ. 145) ΥἹΙ 2380 46. 
“υδός (ἔτ. 146) Χ 448 ο. 
“Μύκων (ἴτ. 147) 1] 299 6. 
“Μελανίων (τ. 149) Χ 428 ἃ. 
Μέτοικος (ἔτ. 152) ΤΥ 110 6. 
“Μητραγύρτης (ἔν. 164) ΧΠ δὅ8 ο. 
“Μίνως (ἴν. 158) 1 δ8α. 
Πισοπόνηρος (ιν. 169) ὙΙ 226 ο--Ο, 
“νήματα (ἴν. 160) ΤΥ 1618. 
ἹΜοιχοί (ἔν. 161) Ἱ 225 α 6. 
ΙΜύστις (ἔτ. 108) Χ 44600. ΧΙ 494 οα. (ἔτ. 165) Χ 441. 
Νεανίσκοι (ν. 166) ΝῚ 224 .α. 
ΝΝεοττίς (ἴτ. 168) 11 1086. (ἔτ. 169) ΥΙ 2286. (ὦ. 110) Χ 

880 ἃ. 

Οἰνόμαος ἢ Πέλοψ (ἴ. 112) ΤΥ 1806 ἢ 
Ὅμοιοι (ἴν. 114) ΧΙΝ 6428. ΧΙ 4171. 
Ὁμοπάτριοι (ἔν. 1156) ΣΙΥ 6559. 
Ὀμφάλη (ἔν. 116) ΠῚ 1126. (ἔτ. 1117) 1Π 1928}. (ἔν. 118). 

12ὅ Ὁ. 
Ὁμώνυμοι (τ. 119) 1 4806. ΠΙ 1446. 
Παιδεραστής (ἔτ. 181) ὙΠ 808 ἢ. 
Παράσιτος (ἔν. 182) 1Υ̓ 1696. (ὅτ. 188) ΙΧ 8τ0ᾶ6. (τ 1 

ΥΠΙ 8684. (ἔν. 186) ΠΙ 96}. (ἔν. 186) ΠΙ 1188. 
Παρεκχδιδομένη (τ. 1817) ΤΥ 1566, 
Παροιμίαι. (ἔν. 188) 11 6006. 
Πλούσιοι (ἴτ. 190) Ὑ1Π 842 6--- 848. 
Ποίησις (ἔι. 191) ΥἹ 222 --- 228 ἃ. 
Ποντικός (τ. 192) ΝΠ 802 ἢ, 
Προβατεύς (ἴτ. 198) ὙΠ 298 οα. 
Πρόβλημα ((". 194) Χ 4806---ο. 
Πρόγονοι (ἴν. 195) ΥἹΙ 2884--ἢ ; 
Σαπφώ (ἔν. 196) Χ 4506- 461. ΝΜ 
Σκχληρίαι ὃ (ἔν. 198) Π|Ι ττὰ. 
Σαύϑης (ἴν. 199) ὙΙ 2486. (ἃ. 200) ΥἹ 2418 
Στρατιώτης ἢ Τύχων (τ. 204) 11Π108 6--- 1048. (τ, 206) 

θὅ46. ΙΧ 8918. ἐν Στρατιώτῃ (ἔτ. 202) Ι . 
Τίμων (ἔτ. 206) ΥΙΠΙ 809 6. 
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Τραυματίας (τ. 207) Χ 4468}. 
Τριταγωνιστής (ἴτ. 209) ΧΙ 648 α6. 
Τυρρηνός (τ. 210) ὙΙ 240, (ἔτ. 211) ΥἹΙΙ 8296. 
Ὑδρία (ἔτ. 212) ΧΙΠ δ728. (ἔν. 218) 1Π 1048. 
Ὕπνος ΧΥ 611, ν. ΑΤΕΧΙΞ. 
Φιλέταιρος (ἔτ. 215) ΙΧ 896οα. 
Φιλοϑήβαιος (ἔτ. 2117) ΧΤΥ͂ 622 1--- 628... 1Υ̓͂ 1690. (ἔν. 218) ΥἹ 

2251. 

Φιλομήτωρ (ἔτ. 220) 1Π 1004. 
Φιλοπάτωρ (ἴγ. 221) ΧΠῚ 589 ἃ. 

[Δ Ὁ. ἱποοτύ. (ἔγ. 2206. 2217) 11 806. (ἔν. 228) Ι 8... ({τ.. 299: 980) 
1 4}, ὅδ. (ἔν. 281}1 22, (ἔν. 284}1 148. ((. 286) 11 880. 
(ἔ-. 286)1 2146. (ἔτ. 287) ΧΙ 7816. (ἔν. 242}1 28... (ἔτ. 348. 
944}1 84. (ἔν. 246) 1 186. (ἔτ. 246) Π 4δα. (ἔτ. 348. 249) 
ΠῚ16. (ἔτ. 271) 11 406. (ἔτ. 212) ΧΥ͂ θΘ86 00. (ἔτ. 218}1 13. 

᾿ (τ, 214)1 80. (ἔτ. 216) 1 566. (ἔτ. 216) Π 4710. ({. 277) 
Π 66. (ἔτ. 219) 11 66. (ἔν. 282) 1 147, (ἔν. 388) 1 188. 
(ἔ-. 284, 286)1 110. (ἔτ. 286)1 38. (ἔτ. 287) Π1| 49} ο. (ἔν. 398) 
86. (ἔν. 299) ΠΠ| 41|, (ἔτ. 800) Π| 4440. (ἔν. 801) Π' θ88. 
(ἔν. 802) Π θὁὅ 6. (ἔτ. 806) ΧΙΥ͂ 644, (ἔν. 8256, απο 680 ΕΠ] 1 
ε ΟἸδποοπα ἔγ. 19) 1 288. (ἔν. 381 ᾿φἀντιφάνης ἢ 'Ἄλεξις) 11 
66. 
ΤΙΡΗΑΝΕΝ βουϊρϑὶξ περὶ τῶν ᾿ἀϑήνησιν ἑταιρίδων ΧΙΠ ὅθτα. 
ν τῷ περὶ ̓ Εταιρῶν ΧΙΠ ὅδθ᾽. ὅ81. Οἱ. ὅ8θ0 84. 
ΤΙΡΗΟ οζγαῖοι 
ν τῷ κατὰ ΄Δλκιβιάδου λοιδορίας (ἔτ. 61) ΧΙ δ25}. 
γος ἔχων ἐπίγραμμα περὶ Ταῶὼν (τ. 58) ΙΧ 89764. 
" τῷ Πολιτικῷ (ἴν. 19) Χ 4288. 

ΡΗΟ ἰχδρίουβ ροθίω: ΧΥ͂ 678 ἢ. 
ἸΒΤΉΕΝΕΒ ὁ Σωκρατικός (ρξ55ϊτη) 
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56 415 Ἰποογίδα ἡ 216 00. ΧΙ] 5188. ὅ840. ΧΙΠ ὅ896 (Αἰσχίνης 
ὁ Σώχρ. οοπη]). | 

ΑΡΙΟ ὁ ᾿Δλεξανδρεύς ([ 16), ὁ γραμματικός (ΥἹΙ 294 6) 
ἐν τῷ Περὶ τῆς ᾿“πικίου τρυφῆς ΥἼΠΙ 2948. 
ἐν τῷ Περὶ τῆς Ῥωμαικῆς διαλέχτου ΧΥ 6804. 
5615 ἱποογίδθ 1 1608, ΧΙ 6014 6 (4. καὶ Ζιόδωρος). ΧΙΝ 642. 

(ὦ. καὶ “΄πόδωρος). ᾿ 
ΑΡΟΙΤΑΞ 

ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πόλεων (ἔν. 8) ΤΧ 8098 
Ἰπα!ά θυ 51π6 ἀαΌ1ο 11 68 ἃ. 

ΑΡΟΠΙΠΟΘΟΙΒΥΒ ὁ ᾿ϑηναῖος (ρα βδ1τ) 
ἐν τῇ πρὸς τὴν ᾿ἀριστοκλέους ᾿Επιστολὴν ᾿ἀντιγραφῇ ΧΙΥ͂ 686, 
ἁττικαὶ Γλῶσσαι ΧΙΥ͂ 6406 (4π. καὶ Θεόδωρος). ᾿πάϊά θη ξο γ᾽ 

θ4θ 4. 648 6. 
ἐν τῷ Περὶ τῶν ᾿Δϑήνησιν ἑἕταιρίδων ΧΠῚ ὅ8θ4.}. ἐν τῷ πεὶ 
ἹἙταιρῶν ΧΙΠ 5919. Οὗ ΧΠῚ δ678. 588 ἃ. 

ἐν τῷ α΄ τῶν ᾿Ἐτυμολογουμένων ΧΙΥ͂ 08. Ὁ. ἐν β΄ Ἔτυμὶ 
λογιῶν 11 08. ἐν τῷ περὶ ᾿Ετυμολογιῶν ΧΙ 4888, εἴ. 482 

ἐν τοῖς περὶ Θεῶν ὙΙΙ 8350. ΧΠῚ 5110. ἔοτῦ. Π 8068. 
ἐν ε΄ περὶ ΪΝεῶν Καταλόγου 111 82. 
ἐν τῷ γ΄ περὶ Σώφρονος τῷ εἰς τοὺς ᾿ἀνδρείους Μύμους͵ 
2816 ἐν τοῖς περὶ Σώφρονος ΠῚ 898. ΝΠ 809 64. 

ἡ ἐν τῷ περὶ τοῦ Κρατῆρος ῥησειδίῳ ΧΙ ὅ018. 
ἱποδυύατη δὰ ΟἸ]οβϑὰβ ἂῃ δὰ Εὐγιμποϊοσυμηθμηδ τοΐθγθηας 11 θῦ 

ΠΙ 81 ΤΥ̓́17121--1180. ΧΙ 4792. 4858 ἃ. 497. 

ΑΡΟΠΠΟΘΟΒΥΒ Αὐϑδιαϊΐθηαβ 
ἐν δ΄’ Παρϑικῶν (ἔν. 8). ΧΥ θ82οᾶ. 

ΔΡΟΠΙΟΒΠΟΒΥΒ ὁ ἀριϑμητικός: Χ 418, ν. ΕΡΙΘΟΒΑΜΜΑΊ 
ΑΡΟΙΠΠΟΒΘΟΕῚΙ οομαϊοὶ ἢ 

α ὃ Γελῷος: Ϊ 
᾿πολιποῦσα (ἴτ. 1) ΠΙ| 19ὅ8. ᾿ 
Φιλάδελφοι ἢ ̓ “ποκαρτερῶν (ἔν. 8) ΧΙ 412. 

Ὁ ὁ Καρύστεος: 

Γραμματειδιοποιός (ἔν. 8) Υ1Ι 2804 --- 281. 
Ἱέρεια (ἔν. 24) ΝῚ 2348 48. 
Προικιξομένη (τ. 26) ΠΙ| τθδ. 
Σφαττομένη ([τ. 26) Ἱ 248. 
Τὰ Ὁ. Ἰῃοογῦ. (ἔν. 27) 1 84. 

Ἰποθγθατη Ο61]01 δὲ ΟδΥΥβΌ 1: ([4Ὁ. ἴπο. ἔτ. 14) 1 80. 
πσιππι 

1) 8 αὐαἰᾶθια βαθὺ ἄπο, αὐούατα αἰθταπθ βοσὶρβὶὺ ᾿“πολιποῦσαν οὗ ΤᾺ 
ματειδιοποιόν. ᾿ 
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ῬΟΙΠΟΘΟΝΥΞ ὁ Κυρηναῖος, στατητηδίίϊουδ: ΧΙ 487. 
ΡΟΙΠΟΘΟΗΥΒ (μμθαϊοαβ59) 
ἐν τῷ περὶ Θηρίων ΧΥ͂ 6814. 
ἐν τῷ περὶ ῆύρων καὶ Στεφάνων ΧΥ͂ 6786. 
ΨΡΟΙΠΟΠΟΒΎΥ ΚΒ οταῦου οααβδτῃ αἰχὶῦ κατὰ Νεαίρας ΧΠῚ δ73 Ὁ. 
ῬΟΙΠΟΝΙΥΝ ὁ Ἡροφίλειος 
ἐν τῷ περὶ ῆύρων ΧΥ͂ 688 6-- 0890. 
ῬΟΙΠΟΝΙΥΞΘ ὁ Ῥόδιος (401 4) ἢ Ναυκρατίτης (288 ἃ) 
(Αγροπδυΐϊοο, γ 1) ΧΠΠ δδ5 Ὁ. 
ἐν Ναυκράτεως Κτίσει (ἴν. 7) ὙΠ 2886. (ἔν. 8. 9) 283 
ἐν τῷ περὶ ᾿Δρχιλόχου (ἴτ. 22) Χ 4514. 
ῬΟΙΠΟΝΙΥΒ ὁ Σωτάδου: ἔγραψε περὶ τῶν τοῦ πατρὸς ποιη- 
μάτων σύγγραμμα ΧΙΥ͂ 620. 

ῬΟΙΠΟΝΙΥΘ: ὁ περὶ τούτων (ἰ. 6. 6 οογυῖΐυϊ5 Αορυρἐϊογ νι) 
γεγραφώς Υ' 191, 

ΟἸΠΟΝΙΥΞ 
ἐν Τριηρικῷ ΠΙ 914, 

ΟἸΠΟΡΗΛΑΝΕΝ οομῖοιβ 
Ζαλίς (ἔτ. 1) ΧΙ 4607. (ἔν. 2) 1ΠΠ 114} δάη. 
Κρῆτες (ἴτ. ὅ) 1Π Τῦ ο. (ἔγ. 6) ΧΙ 488 8. 

ΡΟΙΠΟΡΗΑΝΈΕΒ βἰοϊοαβ 
ἐν τῷ ᾿Δρίστωνι ὙΠ 2814. 
ΑΒΟΒ σοτηΐοαβ 
Ἄδωνις (ἔν. 1) ΠΙ 986. 

μπυλίων (τ. 8) ΠΠ 864. 106 6. 1 474. (Ὡμραρὼς ἢ Εὔβουλος 
ἐν Καμπυλίωνι ΧΙ 4116. ΧΠΙ ὅθ3ο, ν. ΕΥ̓ΒΥ],Υ 5). 

Πανὸς Γοναΐί (τ. 18) 1ΙἿ 118. 
Ὑμέναιος (ἔτ. 16) ΥἹ 2878. 
ἀὉ. 1η6, (ἔτ. 20) 11 50 Ὁ. 
ΑΤΥῪΒ 
γ. 267) ΧΙ 4920. (264) ΧΙ 4908. (403) ΧΙ 489 86. 
ΟΗΕΒΌΙΟΥ ΒΞ. οουηΐουβ 
ταμαρτάνων (ἴτ. 1) ΧΙ 4616, 
ησαυρός (τ. 2) ΥΠΠ1 2924 --ἔ, (ἔτ. 8) ἿΙ 2940. 

ὉΒΗΕΤΑΥΒ ὃ Χερρονησίτης (409 ο) 
Ῥ τοῖς Ἰάμβοις ΧΙ] δὅδ49. 

Ψ Ἰδιοφυέσιν ΓΧ 409. 

ΟΗΒΜΑΘΗΥΒ 

ν τῇ γ΄ Εὐβοικῶν (ἔτ. 1) ΥἹ 2648. 
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ΔΕΟΗΒΒΤΡΑΤΥΒ ὁ Συρακόσιος ἢ Γελῷος (1 46. ΤΡ 168 ἃ), ᾽ 
τῶν ὀψοφάγων Ἡσίοδος ἢ Θέογνις (Υ11 8104): Γαστρολογίο 
ΤΥ 1684. ΥἹΙ δτδθα; Γαστρονομία (56 γορανὶῦ ΟΕ ΥΥΒΙΡΡΙ, 
1.46. ΠΙ 88546 οὐ ρδββίιαι; χΖειπνολογία (81. ΟἸΘΑγομαΒ 1 
46, οὗ 1.29; ἩΗδυπάϑεια (50 Τυγποθαβ οὖ ΟΠ ΠἸταϑομαβ 1) 46 
ΥΙ]818; Ὀψοποιία 1 4. --- (ἔτ. 1)1 46. (ἔτ. 1. 2) ὙΠ 2186, 
(ἃ. 8. 4) ΠΙ 1116---118ς, οἵ, 1106. (ἔτ. ὅ) Π.644. (ὦ ΘΝ 
ὅθ6. (ἔ 7) ὙΠ 218} --α. 8148. (ἔν. 8) ΠΙ 1το04ἢ, (τ. 9) ΥἹ 
826}. (ἔτ. 10. 11) ΥΙ1 285}-- ἃ. (ἔν. 12) ΥΙ 2864. ((τ. 18. 14 
ὙΠ 2868. 2946, 2988. (τ. 15) ΥἿ] 298 6. (ἔτ. 16. 17) ΥΙ 2951 

2948. (ἔν. 18) ΥἼ1 298 6--- 2998: (ἔτ. 19) ὙΠ 8004 6. (τ, 20 
ὙΠ 808 ε΄. (ἔ-. 21) ΝἿΙ 801 1---802 Ὁ. (ἔν. 22) ΝἿΙ 8044. (τ. 28 

ὙΠ 8066, (ἔν. 24) ΠῚ 1066. (ἔτ. 26) ὙΠ 80τᾶ. (ἔν. 26) ΥἹ 
Β01Ὸ. 8148. (ἔτ. 27) ΥἹΙ 806 Ὁ. (ἔν. 28) 1Υ̓ 1684, οὗ, 162} 
8100--Θ. (ὅν. 29) ΥἹΙ 8116. ((τ. 80) ΥΠΙ 8014. (ἔτ. 81) ΥἹ 
818}. (ἴ. 89) ὙΙΙ 819... 8188. (ἔν. 38) ὙΠ 8148. (τ. 34) 0] 
8146}, (ἔν. 86) ΥΠΙ 8168. 8168. (ἔν. 86) ΨΠ 8188. (ἔν. 50) Υ 
8916. ([-. 88) ΥΠ1 8916 4. (ἔτ. 89) ΥἹΙ 8240. (ἔν. 40) ὙΠ 829 
(ἔν. 41) ΥἹἝ 8200. (ἔν. 42) ΨΙΙ 8208 5ᾳ. (ἔτ. 48) ὙΠ 836. 
(ἔν. 44) ὙΠ 826 5ᾳ. (ἔτ. 45) ΝΙ1 8214 6. (ἔν. 46) ὙΠ 828 
(ἔν. 47) 11 8280 6. (ἔν. 48) ΥΙΙ 2848. (ἔν. 49) ΠΙ 286 6. (ἔτ. δί 
1Π 9946. (ἔν. 61) ΥἼ 2884}. 8808. (ἔν. 62) ΠῚ 116 8-- 117 
οὗ, 1198. (ἔ. ὅ8) ΙἼ 5114--ο, οἵ, 46. (ἔν. 564) ΠῚ Θῖθα 
(ἔν. 86) ΥΠ1 8208. (ἔτ. 66) ΥἹ] 898 ἃ 6. (ἔν. 657) ΓΧ 8994 6. (ἔπ. δ᾽ 
ΙΧ 8840. (ἕν. ὅ9. 60) 1 2θαθεᾶ. (ἔ:. 60 1 46. ((-. 63) 1 
101---οα. --- ᾿Τρχεστράτεια δόγματα ΠῚΙ 118 ἃ, ς 

ἈΠΟΗΒΒΤΝΑΤΥΕ: βουϊρϑιῦ δύο βιβλία περὶ Α4ὐλητῶν ΧΙΥ͂ 684 
ΑΒΟΗΙΠΟΘΟΗΥ 5 “ 

ἐν ᾿Ελεγείοις (ἴν. 4) ΧΙ 488 ἃ. ᾿πάϊάθτηῃ (ἔτ. 1) ΧΙΥ͂ 621, (ἔν ἢ 
1 80... (τ. 19) ΧΠῚ δ944. ᾿ 

(Τὰιαρούυμ ἔν. 20) ΧΙ δϑδο. (ἴ;. 21) ΧΙ δ284, οἵ {π|.} 
(ἔν. 29) Π δ2:, (ἃ. 80. 81) ΧΥ͂ 6886. (ἔν. 82) Χ 4410. ἢ 

ἐν Τετραμέτροις (τ. 19) Χ 4164. ᾿πάϊάθηῃ (ἔτ. 81) ΤΠ Τί 
([65 ἀαὈϊα). (ἔν. 68) Χ 4886. (ἔν. 16) Υ͂ 1806. (ἔν. τ) ΧΙ 
θ282}0. (ἔν. 78) 1 7 5α. ᾿ 

(Βροάοταμ ἔν. 101) 71{299 ἃ. (ἔτ. 100}1Χ 8881. (ἔτ. 107) ΧΙΥ͂ θὅϑ᾽ 
ἱποθυΐαθ 56415 (ἤν. 194) ΠῚ 192 Ὁ. (ἔν. 181) 11 τοῦτ, (δ 14 

ΙΥ͂ 1614. (τ. 161) 1 805. (τ. 198) ΠΙ 860. 
οἵ μετ᾽ ᾿Δρχίλοχον ποιηταί (ἰΔηι ΟΡΎΔΡὮ1) 1 16. 

ΛΔΒΟΗΙΜΕΙΥΘΒ 
᾿Ἐπίγραμμα Υ 2090 -- 6. 



τ ΤΠ ἸΝΌΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΥ͂Ν 585 

ἈΒΟΗΙΡΡΥΞΘ οοπιϊουβ 
᾿ἀμφιτρύων (ἔν. 7) ΧΙ 4990. ἐν δευτέρῳ ᾿ἀμφιτρύωνι (ἔτ. 1) ΠῚ 

9668. (ἔτ΄. 2) Χ 426}. 
Ἡρακλῆς Γαμῶν (ἔν. 9) ΧΙΥ͂ 6404, (ἔτ. 11) ΧΙΥ 666}. ([ι. 19) 
ὙΠ 8014. 

᾿Ιχϑύες (ἔν. 16) ὙΠ 8018. ([τ.11) ΥἹΙ 816}, οὗ, 110. 6. (ἔτ. 18}011 
8288. (ἔν. 19) ΥἹΙ 8298. (ἔν. 30) ΥΠΙ 2771: ({τ. 21) Χ 4540. 
Ἐπ 25. 24) 11Ὲ 866.. ((τ. 24) 11 906. (ἔν. 26) ΥἹ 2278. ΥΙ[ 
8116. (ἔν. 26) ΥὯΙ 319 8. (ἔτ. 27) Υ11 829 Ὁ 6. (ἔν. 28) Υ1Π| 848. 
{ξε. 29) Υ11] 351 οἷ, 

Ῥίνων (ἔτ. 40) ΧΥ͂ 678. 
ΑΒΟΗΥΤΑΒ ὁ ἁρμονικός: ΧΠῚ 600, 
ἈΒΟΗΥΤΑΒ ὁ Πυϑαγορικός: 5ογρ5:ῦ περὶ “ὐλῶν ΤΥ 1846. 
ἈΒΟΗΥΤΑΒ: βουρϑιῦ Ὀψαρτυτικά ΧΙ] 5166. 
ἈΒΟΗΥΤΑΒΞ γ. ΕΥΡΗΟΕΙΟ. 

ἈΒΟΤΙΝΥΚ ν. ΕΥΜΕΙΥΒΚ οὐ ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ. 

ἈΠΟΑΒ ποιητὴς μοχϑηρῶν νόμων ΧΙΥ 688. 
ηἱ τὰ ΑΡΓΟΛΙΚΑ γράψαντες ΧΙΠ ὅθθ66 8άη. 
ΔΕΙΡΗΗῸΟ ὁ Σικυώνιος 

Παιὰν εἰς τὴν Ὕγίειαν ΧΥ͂ Τ02 8}. 
ἈΒΙΒΤΑΘΟΒΑΒ οοταϊουβ 
ἸἸπαμμάκυϑος ν. ΜΕΤ ΑΘΕΈΝΕΙΝ; (ἔν. 1) 01Π 858 ἃ. (ἔν. 2) ΧΠΠ1ῦ6Τ1 Ὁ. 

ΔΒΙΒΤΑΠΟΗΥ Κ᾽ στδιημηδύϊοαβ 
ἐξηγούμενος Δπεαοτοοηΐθια (ἔτ. 41) ΧΥ͂ 672 8. 
ἐξηγούμενος Ἰουῖθ ὑγαροθαϊα8 (ἔν. 238) ΧΙΥ 6846α. 
δα Ἠοταθτύτη (Θ 229) 11 894. (ᾧν 270) ΧΙ 601 Ὁ. (ὃ 16) 1804. 

1816, οἵ, 1116. (ὃ 14) Υ 188. (ξ 119) ΧΙ 498. 
ἱποθυῦϊ ἰοοΐ 11 588. 

ἈΒΙΒΤΑΒΟΗΥΒ ὁ τραγικὸς ποιητής 

Δ Ὁ. ἴπο. (ἴγ. 4) ΧΠῚ 612. 
ἈΒΙΒΤΕΑΒ: ἐν τῷ περὶ Κιϑαρωδῶν ΧΙΥ 6284. 
ἈΒΙΒΤΙΑΒ ὁ Φλ(ε)ιάσιος (Ρ. 686 8), ὑγταρίουβ 
Κῆρες (ἴτ. 8). ΧΥ θ86. 
(γοϊορίβ ἔν. 4) ΠῚ 8602, ρμοϑίῶ ποῃ ποιηϊηϑίο. 

᾿[40, ἱποοσῦ, (ἔγ. 6) ΠΠ 60}. 
ΧΒΙΒΤΙΌΕΒ: ἐν γ΄ περὶ Παροιμιῶν ΧΙΥ͂ 6418. 
ΠΒΙΒΤΙΡΡΥΒ ὁ Σωκρατικός: οἷὰβ ἀοσιπαία ΧΙ 5448. 
ἌΒΙΒΤΟ ὁ Κεῖος, ὁ περιπατητικός (ρ. δ08 1. 614) 
᾿ ἐν τῷ δευτέρῳ (περὶ τῶν ἀαά. ν. 608) ᾿Ερωτικῶν Ὁμοίων Χ 

4190. ΧΙΠ δθ381 εα. ΧΙΥ 614} 6. 
560415 ἱποευΐδα 11 38, 



δ80 ΠΊΙΝΡΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΥ͂ΜΝ 

ἈΑΒΙΒΤΟΒΥΠΥΞΒ ὁ Κασσανδρεύς 
τὰ κατ᾽ ᾿ἀλέξανδρον (ἔν. 8) 11 48. Ἵ 
“Ιστορίαι (ἔν. 288) Χ 4844, Ὁ] ᾿ἀριστόβουλος καὶ Χάρης. -’- 

1πα 1] ογη ({". 6) Χ1Π] 680}. (ἔτ. 18) ΧΠ 5188. (8. 28) ΥἹ 2618. 
ἈΒΙΒΤΟΟΠΕΒ 
ἐν τῷ περὶ "Μουσικῆς (ἔν. 1) ΧΙ 6206. ᾽ 
ἐν πρώτῳ περὶ Χορῶν (ἔν. 9) ΧΙΝ 680}, οὗ. 6312 δάη. (ἔτ. ῃ. 

ΧΙΥ͂ ὁ204. ἐν τῷ περὶ Χορῶν (τ. 10) ΧΙΥ͂ 6200. (ἔτ. 1) 
ΤΥ͂ 1146---6. ἰπάϊάοιῃ (ἔτ. 11) 1 298. (ἔν. 8) ΧΙΥ͂ 6218-- ἀ 

᾿Επιστολή ν. ΑΡΟΠΠΟΏΟΕΥΕ Αἰμρη. 
θονταρίο ΙΝ 14000: ᾿Δριστοκλῆς (Νικοκλῆς γ6] ᾿ἀριστοκράτης 

60η1) ἐν τῷ προτέρῳ τῆς Πακώνων Πολιτείας (ΝΊ6Ο00118 ἔτ. ἢ 
ΑΒΙΒΤΟΟΠΑΤΈΒ 

ἐν δ΄ Λακωνικῶν ([τ. 1) 111 82 6. 
Υ. ΑΒΙΒΤΟΟΠΈΕΝ. 

ἈΒΙΒΤΟΡΕΜΥΒ 
ἐν β’ Γελοίων ᾿“πομνημονευμάτων (ἔτ. 1) ΥἹ 244 (ἔτ. 8) ὙΠ| 

8888. (ἔτ. 9) ΧΠῚ ὅ8δδ8 544. ἐν τοῖς Γελοίοις 'άπομν. (ἔτ. 10) 
ΥΠΙ|Ι 845. ἱπάϊάθιῃ (ἔν. 11) Ι 2464. 

ἈΒΙΒΤΟΌΕΜΥΒ 
ἐν τρίτῳ περὶ Πινδάρου ΧΙ 495 ἢ, 

ΑΒΙΒΤΟΘΙΤΟ οὀγαῦου 
ἐν τῷ κατὰ Φρύνης λόγῳ (τ. 7) ΧΠΙ 5918. 

ΑΒΙΒΤΟΜΕΝΕΒ οοιαΐοαβ 
Γόητες (ἴν. 6) ΧΙΝ θὅ8:. (τ. 7) ΨΙ 2814. (ἔν. 8) 1Χ 8846. 
Διόνυσος (ἴν. 11) ΧΙΥ͂ θὅ0α. (ἔν. 12) ΧΙΥ 6588. 

Δ. ἱποογί. (ἢ. 14) {11 06: | 
ΑΒΙΒΣΤΟΜΕΝΕΝ ὁ ̓ ϑηναῖος, ὑποχριτὴς τῆς ἀρχαίας τώμαῦθ 

ἀπελεύϑερος ᾿Αδριανοῦ Ι 
ἐν γ΄ Τῶν πρὸς τὰς ἱερουργίας ΠῚ 116 4. 

ἈΑΒΙΒΤΟΝΙΟΥΒ ΒΥδτατη δ ϊοα 8 : 1 204. 
ἈΒΙΒΤΟΝΥΜΥ ΘΒ οομιϊουϑ 
Ἥλιος Ριγῶν (ἴν. 2) ΝΠ 2876 4. (ἔτ. 8) ὙἼΙΙ 2848. 2888. 981. 
Θησεύς (ἔν. 1) 11 878. 

ΑΒΙΒΤΟΡΗΛΑΝΕΒ οομΐουβ, Ναυκρατίτης ἀαοίοτο Ηο]οάοτο ΥἹ 
2298. | 

«ἰολοσίκων (ἔν. 1) 1Π|112. 6. (ἔτ. 4) ΠῚ 96 6. ((-. 183) Ἱ οἹδοᾶ, 
Αἰολοσίκωνι δευτέρῳ (ἴγ. ὅ) ΙΧ 8728. (ἔτ. 8) ΧΥ͂ 699. 

᾿Ἀμφιάραος (τ. 28) 1Υ̓ 158. 
᾿ἀνάγυρος (ἴ᾿. 45) ΓΧ 888 ἢ, (ἔτ. 60) ΧΤΙΥ͂ 660 8. (ἔτ. 561) 1Υ͂ 188}. ' 

(ὦ. 52) ΥΠ11 8018. 
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᾿ἀχαρνῆς (86) ΤΥ͂ 1806. (459) ΧΙ 479}. (6934) ΧΠΙῚ δ70 8 Ὁ . 
(606) ΥἹΙ 8145. (616) ΙΧ 409", (186) ΓΧ 814, (812) 
1ΠΠ 1198, (876) ΙΧ 8880. 896 68. (889) ΥἼΙ 2998. (1092) 
ΧΙΝ 646α. 

Βαβυλώνιοι (τ. 68) 1Π| 8606. (ἔτ. 70) ΧΙ 494 ἃ. (ἔν. 171) ΧΙ 4178 ο. 
Βάτραχοι (184) ΤΠ 66". (296) ΧΠΠ ὅ66 6". (1306) ΧΙΥ͂ 6866. 
Γεωργοί (ἴτ. 108) ΠῚ 111}. (ἴ. 104) ΧΙ 4604 6. (ἔτ. 108) 1ΠΠ 

Ἴδα. (ἔτ. 118) ΧΙΥ͂ θὅθ6. 
Γῆρας (ἔτ. 135) ΠῚ 109, (ἔτ. 187) ΥἹ11 2814. (ἔν. 141) 1Υ̓͂ 188. 
Γηρυτάδης (ἴτ. 149. 150) ΧΙ 5518 ---ο. (ἔτ. 151) ΙΧ 867Ό. 

(ἔν. 168) ΥἼΠ 866}. (ἔν. 164) ΠΙ 998. (ἔτ. 166) ΠΙ 1136. 
(ἔτ. 166) Υ 8016. (ἔν. 168) ΠῚ 968. (ἔν. 169) 1Υ̓ 1680. 
(ἔι.. 166) ΧΙ 4862}. (ἔν. 167) ΥἹ 261, (ἔν. 170) ΧΠΠ 592 ὁ. 
(ἔπ. 118) ΧΙΝ 6606. (ἔτ. 182) Υ11 8218. 

Δαίδαλος (ἔτ. 186. 186) ΙΧ 8146. ([τ. 187) ΙΧ 8614. 8680. 
(ἔ. 189. 190. 191) ὙΠ 816}. (ἔν. 189) ΥἹΙ 8286, υδὶ 
Ζαναίσι οοαοχ. 

Δαιταλῆς (ἔτ. 200) 11 1190 6. (ἔν. 209) ΧΙΥ͂ 646}. ((ι. 203) 
1Π 1276. (ἔτ. 206) ΧΥ͂ 6906. 6916. (ἔτ. 209) ΧΥ͂ 6674. 
(ἔτ. 212) ΙΧ 4008. ((τ. 216) 1Υ̓͂ 1696. (ἴ. 216) ΧΠ 6276. 
ΧΙ 484}. ((γ. 217}1 4 ἀξ, (ἔν. 918) ΥἹΓ 2990. (ἔτ. 221) 1Υ̓ 
1848. (ἔτ. 323) ΧΥ͂ 6948. (ἔν. 2324) ΙΧ 8084 6. (ἔτ. 244) 
ΙΚ 188. 

Δαναίδες (ἔνι. 241,2) ὙΠ6 324}. (ἔν. 349) Χ 4956. (ἔν. 269) 
ΤΧ 4008. (ἔτ. 258) ΠΙ| ὅτα. (ἔτ. 206) ΧΙΥ͂ 6466. (ἔν. 2617) 
1Π 1146. --- ΟΕ, Ζαίδαζος ἴν. 189. 

Ζηλία (ἸΧ 8784). ν- ΑμθρΒδη15 Ζ]ηλία. 
Ζράματα ἢ Νίοβος (ἔτ. 282) ΝΠ 301}. ἐν ΖΤράμασιν (ἔν. 288) 

ΧΙ 4968. ἐν δευτέρῳ Νιόβῳ (ἴν. 219. 280. 281) ΧΥ͂ 699. 
Υ. Λένταυρος. 

Εἰρήνη (217) ΤΥ 1188. (1223) ΠῚ 1118. (1438) ΧΙ 4866. (640) 
Χ 424}. (663) ΠΠ 1196. (188) ΙΧ 898 6. (804) Υ1Π 848 ο. 
(916) ΧΙ 4868. 

᾿Ἐχκλησιάζουσαι (101)111 171 4. (848) 1111108. (1117) ΧΥ͂ 691}. 
Ἥρωες (ἔτ. 316) ΙΧ 409ο. 
Θεσμοφοριάξουσαι (458) ΧΥ͂ 6080 ο. 
Θεσμοφοριάξουσαι β΄ (ἔτ. 811)1 29. ἐν Θεσμοφοριαξούσαις 

(ἔτ. 318) 1Π 104 68. ὙΠ 394. (ἔτι. 319) ΧΥ͂ 690 64. (ἔτ. 888) 
ΠῚ 1176. (ἔτ. 339) ΧΙΥ͂ 6198. 

“Ἱππῆς (838) 1 1222. (92) ΧΙ 782. (124) ΧΙ 4600. (160) 
1ΠΠ 944. (498) ΧΙ 4606. (2817) ΧΙ 602 ". (800) 1Π 940. 
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(366) ΠῚ 944. (861) ΥἹΙΙ 811 οἄ. (699) ΧΙ 488. (681) ΙΧ 
866 , (662) ΥΠ1 898. (864) ΥἹΙ 299. ο.. (1094) ΧΙ Τ885 Ὁ 
(4178) ΠΙ 944 6. ((2389) Χ 44646. ' 

Κένταυρος (ἴν. 215) ΧΙΥ 629. 
Κώκαλος (ἔν. 8417) ΙΥ̓́ 156}. (ἤν. 860) ΧΙ 418. 
“Μήμνιαι (ἴν. 856) ΙΧ 8θ06οα. (δ. 868) ὙΙΠ 8114. (ἔτ. 864) 
ΜΠ 8024, οἵ. 2992}. 

“υσιστράτη (208) ΧΙ 602}. (649) 1Π 90. 
Νηεεφέλαι ((ν. 880) ΧΙ 479 ο. 
Νεφέλαι δεύτεραι (659) ὙΙ 2990. (988) ὙΠῚ 845. ἐν 

ταῖς προτέραις Νεφέλαις (1196) ΙΥ̓ 1116. ἐν Νεφέλαις 
(408) Υ͂ 1886. (109) ΙΧ 8818. (122) ΧΙ 461}. (889) 
1 648. (869) Υ͂ 2168". (466) ΠΙ 94, (666) ΙΧ 8149. (96) 
ΙΧ 8808. 

Νῆσοι (ἴν. 891. 892. 898) 1 δ60}0 ἢ. 
Νίοβος ν. ΖΔράματα. 

Ὁλκάδες (ἔν. 409) ΠΠ 910 6. (ἔν. 418) ΠΠ| 1118. (ἔν. 414) ΠῚ 
1184, ((υ. 416) ὙΠ 829}. 

Ὄρνιϑες (61)1Χ 886 54ᾳ. (101. 269) ΙΧ 8976. (304) [Χ 8888. 
(866) ΥΠΙ 8325}. (695) 1 ὅτ. (101) ΓΧ 8588} ἢ. (884) ΙΧ 
897... 3986. 4517). ΧΠ δ51:ἃ: 

Πελαργοί (ἔν. 488) ΙΧ 8811. (ἔτ. 484) ΙΧ 8686. (ἔν. 487) γΙ 
2418. 

Πλοῦτος δεύτερος (1128) ΙΧ 8684, ἐν Πλούτῳ (119) ΧΠῚ 
ὅθϑοα. (284) ΙΥ̓ 156. (120) 1 6164. (812) ΥἹ 2996 ζ 
(006) 1Υ͂ 1τ04. 

Πόλεις ν. ΡΆ1Π.111 Πόλεις. 
Προαγών (ιν. 461) 1Π 984. (ἔν. 4608) Π1 808. (ἔν. 4604) Χ 

4929, (ἴν. 466) ΧΙ 418, (ἔν. 466) ΙΧ 8808. 
ΖΣκευαΐί ν. Ῥ]αἴομ!5 Σκευαί. 
Σκηνὰς Καταλαμβάνουσαι (ἔν. 415) ὙΠ 286 5ᾳ. (ἔν. 419) 

ΙΝ 1696. 
Σφῆκες (880) ΙΧ 8864. (498) ΥἹΙ 8166. (610) ΥΠ 2990. 

(611) ΙΧ 8968. (866) Χ 4346. (884) ΠῚ 908. (1127) ΥΠ 
8290. (1208. 1914) Υ 1190. (1216) ΧΙΥ͂ 641. 

Ταγηνισταί (ἴν. 491) ΧΥ͂ θὁ11}0 6. (ἔν. 492) Χ 4184. (ἔν. 496) 
Χ 4221, (ἔτ. 497) ΠῚ 1101. (ἔν. 502) ΙΧ 4100. (;. 505}17 
1118. (ἔν. 5606) ΠΙ 966. 1101. ΙΧ 814. (ἔν. 607) ΥἼΙ 2866. 
((ε. 508) ΥἹ 5696. 

Τελμησσῆς ((ν. 580) Π 4θοα. (ιν. 686) ΧΥ͂ 6904. (ἔτ. 87) 
ΥΙ 8081. 
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Τριφάλης (ἔτ. 648) ΧΠ δὅ288. 
Φοίνισσαι (ἴν. 658) ΤΥ 1646. (ἔν. 660) 1Π| 908. Π 62. 
ὯΩραι (τ. 6809) ΙΧ 872} ---ἃ. ΧΙΥ 658 
ἔα. ἱποοτύ. (ἔτ. 679) 1 806. (ἔτ. 686) ΧΙΥ 652. (ἔτ. 690) 11 

ὅ8.. (ἔι. 696) ὙΠ 8108, (ἔν. 696) Χ 4448. (ἔτ. 697) Χ 4466. 
(ἔ-. 898) ΧΙ 4868. ((". 699) ΧΥ͂ 101}. (ἔν. 616) ΧΙ 5602}. 
(ἔπ. 611. 618)1 216. (ἔτ. 680) 11 ὅ06. (τ. 684) Ι΄ 118. 

(ἔι. 688) 1| 614. (ἔτ. 696) 11 480. 
ἸΘΒΤΟΡΗΑΝΕΒ ὁ Βυζάντιος, ΜθΟΠΟΙΙ5. ἀἸβοιραϊαβ (Ὶ 241) 

ἐν ᾿ἀττικαῖς Λέξεσιν (ρ. 184 Ν)ὴ ΧΙΥ͂ 619 6. 
ἐν τῷ περὶ τῆς (Δ΄ ΒΙ]ΟΟὮ. ἔν. 89) ᾿ἀχνυμένης Σίκυτάλης (᾿. 214) 

1Π 86ὅε.. 
ἐν τῷ περὶ ᾿Εταιρῶν (ρ. 219) ΧΠ]Π ὅδ6:, οἵ, 588 ἃ. δθτ7 8. 
ἐν τῷ περὶ ᾿Ηλικιῶν (ρ. 102) ΤΧ 8τῦ Ὁ. 
ἐν τοῖς πρὸς τοὺς Καλλιμάχου Πίνακας (ρ. 261) ΙΧ 4088. 
4100. 

ἐν Λακωνικαῖς Γλῴσσαις (ρ. 188) ΠΙ| 778. 838. 
ἐν τῷ περὶ Προσώπων (ρ. 210) ΧΙΥ 669. 
56615 ἱποοτίθθ: (8 Ηοπι. ξ 112 --ῷ ρ. 42 Νὴ ΧΙ 498, (Ὁ. 31) 

ΥἹΙ 2284. (οἴη. Ν) ΥἼΙ 2874. (ρ. 219) ΙΧ 8844, (ρ. 330) 
ΧΙ 4854. 

ΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ Βοροῦύμϑ: 11 416 δάη. 
ἈΒΙΒΤΌΡΗΟ εοτῖουβ 
Ἰατρός (ἴτ. 4) Ι 2880. 
Καλλωνίδης (τ. 58) ΧΠῚ δδ9ο(. 
Πειρίϑους (ἔτ. 17) Ὑ1Π 808 Ὁ. 
Πλάτων (τ. 8) ΧῚΠ δὅ2. 
“Πυϑαγοριστής (ἔν. 9) ΤΥ 161 6, (ἔτ. 10) ΥἹ 288 οἄ, (ἔτ. 11) ΧΠΠ 
ὅ65 Ὁ ο. 

Φιλωνίδης (ἔτ. 14) ΧΙ 412. 
14. ἴπο. (ἔχ. 16) 11 68. 
ἘΒΙΒΤΟΡΗΟ οταίου: οἷυβ 1θχ 46 1106 γ18 Ἰθρι θα ΧΠΠῸ ὅ77. 
ΒΙΒΤΟΤΈΤΓΙΕΒ ὁ Σταγιρίτης (ὁ Σατυρίτης ἴοτῦ, ΧἼΠ 5890, οἵ. Δ 48) 
ἐν τῇ ᾿Δἀπολογίᾳ τῆς ἀσεβείας, εἰ μὴ κατέψευσται ὃ λόγος 

(ἔτ. 892) ΧΥ͂ 6978. 
εἰς ᾿Ερμείαν τὸν ᾿Ζταρνέα οδτταρη ({τ. 6 Β) ΧΥ 69604---ἄ. 
ἐν δευτέρῳ ᾿Ἐρωτικῶν (τ. 80) ΧΥ͂ 614 Ὁ 0. ἱπάϊάθηη (ἔτ. 81) 
ΧΠῚ 564. 

ἐν τῷ περὶ. Εὐγενείας (ἔτ. 15) ΧΠῚ δδθ. 
Ζῴων ἹἹστορίας ἐν πέμπτῳ (ἴτ. 298) ὙΠ 8298. ἐν ὀγδόῃ (ΣΧ 
Ῥ. 688. 29) ΙΧ 3810. 
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ἐν τοῖς (8. τῷ) περὶ Ζῴων (5. Ζωικῶν): Ϊ 
(ἔν. 206) ΥἹΠ 286}. 8808. (ἔτ. 266) ὙΙΙ 805 ἃ. (ἔν. 267) ὙΠ΄ 
8196. (ὅν. 268) 11 897}. (ἔτ. 210) ΥἹΙ 8313 ἃ. (ἔν. 211) Υ1180ὅ. 
(ἔγ. 218) ΥΙ1 8281. (ἔτ. 2715) ΠῚ 888}. (ἔτ. 216) ΥΙ1 3186. 
(ἔν. 218) ὙΠ 2818. (δ. 280) ὯΙ 800. (ἔτ. 282) ΥἹΙ 3996. 
ΥΙΙ 298500. ({ἴ. 288) ΝΠ 8006. (ἔτ. 295) ΙΙ 818 6. 

ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ζωικῷ ἢ περὶ ᾿Ιχϑύων (τ. 209) ὙἼΙ 28θεἴ, 
ἐν τῷ περὶ Ζωικῶν ἢ ̓ Ιχϑύων (εὰ ἔν. 266) 11 819 ἃ. (ἔτ. 21) 
ὙΙ 8180. ἐν τῷ περὶ Ζῴων καὶ ᾿Ιχϑύων (ἴτ. 218) ὙΠ 828. 
ἐν τῷ περὶ ᾿Ιχϑύων (ἴτ, 214) 1 808. ἐν τῷ περὶ Ζῴων 
ἢ περὶ Ἰχϑύων (ἴν. 288) 1Π 806. ἐν τῷ περὶ ᾿Ἰχϑύων ἢ 
Ζωικῶν (ἴτ. 800) 1] 8208. Ἰἴῦτο ποῦ ποιηϊπαίο (ἔτ. 256) [Κ᾿ 
898. (ἔν. 267) ΙΧ 8920 0. (ἔτ. 268) ΙΧ 8898. (ἔτ. 269) ΙΧ 
898. (ἔν. 260) ΙΧ 8889. (ἔν. ΖΟΙΥ ΙΧ 8918 5αᾳ. (ἔπ. 262){Χ 
891}. (ἔν. 268) ΙΧ 8906. (ἔτ. 264) ΙΧ 8907. (τ. 212) ΥΠΠ᾿ 
8814. (ἔν. 219} 11 2116. 218. (ἔτ. 2980) 11 2848 54. (τ. 281). 
ΥΙΙ 2944. (ἔτ. 284) 1 801. (ἔν. 286) ΥΠ1 2828. (ἔτ. 287). 
ΥἹΙ1 8074. (ἔν. 289) ΥἿΙ 806}. (ἔτ. 290) ΥἼΙ 809 Ὁ. (ἔτ. 291) 
ΥΙΙ 8106. (ἔτ. 298) ΥἿἍἯ 8146. (ἔν. 294) ΥὯΙ 8146. (ἔν. 396) 
ὙΠ 8158. (ἔν. 297) ὙΠ 8216. (ἔν. 299) ΥἼΙ 8196. (ἔν. 802) 
ὙΙ 8270. (ἔγ. 808) ὙΠ 81666. (τ. 806) ὙΠ 811τ-- 318}. 
(ἔυ. 806) ΥἹἜΙ 828-68. (ἤν. 807) ὙΠ 826 06. (ἔτ 808) ὙΠ᾿ 
ϑ206α. 

ἐν τῷ περὶ Ζῴων ᾿Ηϑῶν καὶ Βίων (ἢ. 8π. 6100 14) ΥἼ 8070. 
(6200 838) ΥΠ 2856. 

(περὶ) Ζῴων ΜἭορίων γν6] ΠΙορίων (οτα. Ζῴων): ἐν δευτέρῳ, 
(ᾳ. δῃ. ὅάϑι 22) ὙΠ 804. (ἕν. 292) ὙΠ 818ς, εἴ, δᾶπ. ἐν 
πέμπτῳ (ἃ. ἃ. δὅ400 17) ΥἹὯἋἜΈ 9866. (641 19) ΥἹὯΙ 8386. 
(ὅ41 Ὁ 19) ΠῚ 106 6. (6420 89) ΥἹΙΙ 829, (6488 5) Υ11 8344. 
(48 1) ὙΠ 820 6, 8210. (648 8) ὙΠ 82146. (6488 24) 
ΥΙἱ 812 6Γ. (6488 80) ΥἹΙ 808. 8158. (643 2. 85) Υ1Π| 8198. 
810. (643 6) Υ118208, (648 11) ΥἹ1] 8084. 819 ἃ. (6480 14) 
ὙΙ 8065, (448 1) ΥἹΙ 828 ΘΓ, (6448 6) ΥἹΙ 8114. (6448 38) 
1 68}. (10. Υ͂, 18) ΙΧ 8944--ο. (644 15. 546} 18. δ478 
18. 08. 18. δάβα 92) ΠῚ 886-- 8915. (644 2) ΧΙ 4891 
(6490 81. δὅον 4) ΥἹἜῈ 8118 8. (6600 14) ΥΙΙ 8964. (6608 
26) ΙΧ 8949, (6188 2}1Χ 8945. ((τ. 2718) ΥΠ 8988, (ἔν. 381) 
ὙΠ 2944, τᾶν. (ἔν. 292) ΥἹΙ 812 ο. (ἔτ. 801) ὙΙΙ 8946. Ἰἴρτα 
μοη ποιηϊπαίο (ἢ. π. ὅ48 ἃ 1200] 808. (648 8) ΙΙ] 8280. 
(δ44υ 2) ΧΙ 4898, ὅτοα 8. 16--17. 90) ὙΠ 2980. (691) 
2) 11 808 αὐ. (698 8 Ὁ) ΥἹ 801 6. 808 ο. (003 ἃ 25) ὙΠ 8020 6 
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(6148. 3) ΙΧ 8896- 6. (6148 Τὴ ΙΧ 8914. (6178, 18) ΠῚ 
041 8βαᾳ. (6170 81) ΙΧ 8391. 

᾿Ηϑικὰ Νικομάχεια γν. ΑΠΒΑΒΤΥΒ 
ἐν τοῖς Θαυμασίοις (ο. 96) ΧΙ 541 Ὁ. 
ἐν τῷ περὶ Μῆέϑης (ἴτ. 89) 11 40 4, (τ. 90) 1Π| 444. ((-. 91) ΧΙΥ͂ 
641}. 8. (ἔτ. 92)1 840. Χ 4474. ((ν. 93) Χ 4294. (ἔτ. 96) 
Χ 429, (ἔν. 96) ΧΙ 4646. ((ν. 97) ΧΙ 4965. 

ΟΙἾδέθοτοὶ. 3800 231) ΧΙΥ͂ 6665. 
Νόμιμα Τυρρηνῶν (τ. 666) 1 284. 
Νόμοι Συμποτικοί (τ. 1607) Υ̓ 1860. Βασιλικοὶ Νόμοι (1014.) 

ΠΡ 9. 
ἐν τῷ περὶ Ποιητῶν (ἔτ. 686) ΧΙ 508. 
Πολιτεῖαι: 
ἐν Αἰγινητῶν Πολιτείᾳ (ἴν. 421) ΝΙ 212. 
ἐν τῇ 4ηλίων Πολιτείᾳ (. 448) ὙΠ 29θο. 
ἐν τῇ Θετταλῶν Πολιτείᾳ (ἔν. 462) ΧΙ 499. 
ἐν τῇ Κολοφωνίων Πολιτείᾳ (ἔν. 4601) ΧΙΥ 618 68. 
διὰ τῆς Πολιτείας Κροτωνιατῶν (ἔν. 6583) ΧῚ 5620 οἁ. (ἔν. 684) 
ΧΠ 5295 ο. αΞ, 

(μοοτοταπι ΤΘΙΡῸΌΙ]. ἔν. 499) Ι 2640. 
ἐν τῇ Μασσαλιωτῶν Πολιτείᾳ (ἴτ. 608) ΧΠῚ δτθδὈ. 
ἐν τῇ Μεϑωναίων Πολιτείᾳ (. 426) ΥΙ 2885. 
(ΜΠ Θβίογατη ΤΘΙΡΌ]. ἔτ. 509) ΧΙ δ28}. 
ἐν τῇ Ναξίων Πολιτείᾳ (ἴτ. 610) 1Π 8488 ---Ο. 
ἐν τῇ Συρακοσίων Πολιτείᾳ (ἔν. 588) Χ 4868. 
ἐν τῇ Τροιζηνίων Πολιτείᾳ (τ. 846) 1 81. 

Προβλήματα Φυσικά (ἔν. 918) ΧΥ͂ 6920. (ἔτ. 219) 1. 246. Χ 
484. 

(Βποίον. δᾶ ΑἸεχ. ρ. 1420 256) ΧΙ δθ08δ. 
Ζυμπόσιον (ἴτ. 98) ΧΥ͂ 6146 -- 67 8. 
Ὑπομνήματα Ἵστορικά (υαὈΐαπθ ᾿Δριστοτέλης ἢ Θεόφραστος): 

(ἔτ. 619) ΙΥ̓ 1186 Γ. ((τ. 680) ΧΙΥ͂ 6644. (ἔτ. ὅ81) 1 446. 
ἔν τῷ περὶ Φυτῶν (τ. 246) ΧΙΥ͂ θὅ2. (ἔτ. 2417) ΧΙΥ 668 αἴ, 
το ποη ᾿παϊοαίο (ἔγ. 68) 1 64. (ἔτ. 61) ΥΠῚΙ 8851. (ἔτ. 162) 
ΧΠῚ 5564 6. (ἔτ. 166) Υ͂ 118, οἵ. 1869. 

Αὐϊβίοιβ]θα, γασῖα ὙΠ] ο. 47 .-- 49. 
᾿Δριστοτέλης φησί ΠΘΒΟΙΟ αὐΙ ΠῚ 958. 
ΒΙΒΤΟΧΕΝΥΒ ὁ μουσικός 
ἐν Ἢ ̓ἀρχύτα Βίῳ (ἔτ. 16) ΧΠ δ4ῦ ε---θ4θο. 
Ἷ ἔν τοῖς περὶ Αὐλητῶν ἢ ἐν τοῖς περὶ Αὐλῶν ἢ Ὀργάνων ΧΙΥ͂ 

6844 Δ4η. 
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ἐν πρώτῳ περὶ Αὐλῶν Τρήσεως (Συγκρίσεως οοη1): (ἔτ. 67) ΧΙΥ͂ 
0846". 

τῷ τετάρτῳ περὶ Πῆουσικῆς (ἴτ. 12) ΧΙ 6196. 
ὀγδόῳ Πολιτικῶν Νόμων (ἴν. 80) ΧΙΥ 648 ἃ. 
πρώτῳ Συγλρίσεων (ἴν. 60) ΧΙ 6814. 
τοῖς Σιυμμίχτοις Συμποτικοῖς (ἴτ. 90) ΧΙΥ 6828 Ὁ. 
τοῖς κατὰ βραχὺ Ὑπομνήμασιν (ἴτ. 12) ΧΙΝ 619. 

5615 Ἰησογίδθ (ἔν. 6) 11 418. (ἔν. 7) Χ 4181. (ἔτ. 80) ΧἼΠῚ δὅθδ, 
οὗ, δάη. (ἔτ. 40) ΧΙΥ͂ 6800. (ἔτ. 46) 6806, (ἔτ. 41) 6816. 
(ἔν. 48}1 198. (ἔτ. 49)1 23. (ἔσ. 660) ΧΙ 6380. (ἔτ. δ) ΧΙΝ 
6906. (ἔ-. 68) ΧΙΥ͂ 621 ο4. (ὔ". ΘΟ)1Υ͂ 184 4.6. (ἔν. 61) ΓΥ͂ 1746 
(ἔτ. 62) ΤΥ 114. (ἔτ. 64) 1 1821. (ἔτ. 65) ΧΙΥ͂ 6856. (ἔτ. 6 
686 06. ((α. Τ0) ΧΙΥ͂ 6240. 

᾿Δριστόξενος πολλάκις φησίν ΧΙ 4678. 

ἈΒΙΒΊΤΥΕ ὁ Σαλαμίνιος: (ἔτ. 4) Χ 4866. 

ΔΑΒΜΕΝΙΘΕΝ: (ἔν. 6)1 818. 

ΑἸΤΈΕΜΙΠΟΒΥΞΒ ὁ Ἐφέσιος (Ρ. 111 α) 
ἐν τῷ τ΄ τῶν Γεωγραφουμένων ὙΠ|ΠΙ 8888. 
ἐν ᾿Ιωνικοῖς Ὑπομνήμασιν Π 1114. 

ΑΒΤΕΜΙΡΟΙΝΕΗ ὁ ᾿ἀριστοφάνειος (ρα5511}) 5. ὁ Ψευδαριστοφά 
νειὸς (1 6 Ὁ) - 

ἐν β΄ περὶ Δωρίδος ΙΥ͂ 183. 
Ὀγψαρτυτικαὶ Πέξεις 1 δὉ. ἐν ταῖς Ὀψαρτυτικαῖς Γλώσσαι 

ΙΧ 8814. ΧΙΥ 6624, οὗ, 1π|. ἢ 668 6---Οο, οὗ, δᾶπ. 1. ὦ 
-- Ἰπάϊάοτη ΠῚ 1116. ΙΥ̓ 171. ἔογίαββ ΧΙ 4858. ᾿ 

ΑἸΤΕΜΟ ὁ ΚΧασανδρεύς (ΧΙ 518 6) ἢ 
ἐν τῷ Περὶ συναγωγῆς βιβλίων (ἴτ. 9) ΧΙ δ188. 
ἐν δευτέρῳ Β᾽βλίων Χρήσεως (ἔτ. 10) ΧΥ͂ 694 --ο. Ἵ 
ἐν τῷ α΄ περὶ Διονυσιακοῦ Συστήματος (ἔτ. 11) ΧΙΥ͂ 686 

οἵ. δάη. (ἔπ. 12) 681--ἴ, 
ΑΒΘΟΠΈΕΡΙΑΒΕΝ ὃ Π͵υρλεανός 

ἐν τῷ περὶ τῆς Νεστορίδος ΧΙ 4888 ---494Ὁ. ΧΙ 7888, 
ΑἸ4 Ὁ ΑἸΤῸ. 498. ΧΙ 5801} Ἔ. 6016. 508 6. 

5618 ᾿ποθγίϑθ 11 50 ἅο. ᾿ 

ΑΒΟΠΈΕΡΙΑΒΕΒ ΤΥΔΡΊ ΘΗ 518 ᾿ 
ἐν τοῖς Τραγῳδουμένοις Χ 4569. ; 

ἐς ἤρος 

δῶν δὴν ὅλῳ ὅδ ὅλῳ 

ἜΣ 

ἘΣ 

1) γταϊηΐτηθ αΐνθυβιιβ ἃ ῬΟΙΒΆΤΑΘΠΟ, αὖ γ61 ΤΠ Ρτόσατη τϑίΐο ἀοοθῦ; ἰμὰ ὁ τ 
Ῥούθβὺ ΤΘΙΘΡΩΪ Ῥοσρϑτηθηΐ 1061 περὶ ἐμπειρίας βιβλιακῆς. ᾿ 

2) ΠΟΟ ΔΙ]οΥ τ γοϊατηθῃ οϑὲ ὑούϊαβ ορουΐβ, αποᾶ οσϑΐ περὶ βιβλίων χτήο 5 

καὶ χρήσεως. Ι 



ΒΟΠΕΡΙΑΠΕΒ ὁ τοῦ ᾿Δρείου 
ἐν τῷ Περὶ “ημητρίου τοῦ Φαληρέως συγγράμματι (ἔτ. 1) ΧΠῚ 

ὅρτα. 

ΒΟΓΠΕΡΙΑΡΕΒ 
ἐν ἑξηκοστῷ (ἐν ζ΄ οοπἱ) Αἰγυπτιακῶν (ἔν. 1) ΠΙ 88 ο. 
ΒΟΠΕΡΙΑΠΕΒ ν. ΔΕΙΙΥΒ 
ΘΙΥΘ ὁ Σάμιος ποιητής: (ΘΡΙΡΎ. ἔν. 1) 1ΠΠ 1264, οὗ, 110. Ὁ. 
(ἔν. 18) ΧΙ δ28 εΓ. 
ΙΒΟΡΟΌΟΒΥΒ ὁ Φχ(ε)ιάσιος 
τὰ περὶ τὸν Ἔρωτα ΧΙΥ͂ 6898. 
ἐν τοῖς καταλογάδην ᾿Ιάμβοις Χ 445. 
γ. ΑΝΤΗΕΙΑΒ Π1π61π8 
ΒΡΑΞΘΤΑ 
ἐν τοῖς φερομένοις ὡς αὐτῆς Ἔπεσιν (ΡΙ, Π| 288) Υ 219646. 
ΒΤΥΡΑΜΑΒ ἐταρίουβ 1 848. 
Ἑρμῆς (ἔτ. 8) ΧΙ 496. 
Ἡρακλῆς σατυρικός (ἔτ. 4) Χ 411 ἃ. 
ἴα. ᾿ποοτῦ. (ἔγ. 6) Π 40}. 
ΤΗΛΝΙΒ᾽ 
ἐν α΄ Σικελικῶν (ἔτ. 1) 1ΠΠ 984. 
ΤΗΒΝΑΒΥΒ Ναπογαίο 
ἐν τοῖς Περὶ τῶν ἐν Συρίᾳ βασιλευσάντων (ἔν. 1) Υ 2118--ἀ. 
ΗΕΝΙΟ οουηϊοαβ 
Σαμόϑρᾳακες (ἔτ. 1) ΧΙΥ͂ 660 --- 661 ἃ. 
ΒΕΝΟΟΠῈΒ ὃ Κυξικηνός 
(αα Ἠομη. Β 408. 9) Υ' 1778. 
ἘΕΝΟΠΟΒΥΞΒ 
ἔν τῷ Περὶ σπουδῆς καὶ παιδιᾶς ΧΠ δ19}. 
ῬΕΙΖΩΝ ΚΑΘΟΖΟΣ, νοϑύδ Ἰρῃοῖαϑ 
ἐν τῷ τρίτῳ (οτα. ΚΙ) ΙΧ 3998. 
Τίδτϊ ταοουθ! (ἔ-. 10) 2810. 
ΤΟΘΒΑΤΕΞΒ 
ἔν β΄ ̓ἀχαικῶν (ἔτ. 1) ΧΙ 4604. ἐν τοῖς ᾿“χαικοῖς ([γ. 2) ΙΧ 898 ἃ. 
ἸΟΝΊΟΥ 5. φοτηΐϊουϑ 

Τυρρηνός (ἔτ. 1) ΤΥ͂ 1666. (ἔτ. 2) ΥἹ 244, 
᾿ς ΟΝ (ἔν. 3) 1Υ̓ 1760. (ἔν. 4) ἿΠΙ 8420. 
ἔλιννα (ἔτ. 8) Χ 442 8. 
αλπκιδικός 5, -ικόν (ἔτ. 6) ΥἹ 2891-- 2400, οἵ, 2416. (ἔτ. 8) 
ΠΠ 9ὅε. : 
ἸΟΡΙΒΤῪΒ ὅ εἶτε Λοκχρὸς εἴτε Σικυώνιος: 5ογῖρθιὺ τὸν Κα- 
ὄνα χαὶ τὰς Γνώμας Ἰίοτοϑ ρῬϑθυἀθρίομδτταθοβ ΧΙΥ͂ 648. 
ΑἸησπλεῦβ 1Π1,Ὸ 38 

Π ΙΝΌΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΗΕΥΜ. 598 
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ΒΑΕΤΟ ὁ ᾿Δλεξάνδρου βηματιστής ͵ 
ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Σταϑιμοὶ τῆς ᾿Δλεξάνδρου πορείας (ἔν. 1 
Χ 4420. 

ΒΑΟΟΗΥΠΙΘΕΒ 

(ἔν. 88) Υ 118}. (τ. 89)1 206. (ἔν. 58) 1Υ̓ 1148. 
ΒΑΞΙΠΙΞ 

ἐν τῷ β΄ τῶν ᾿Ινδικῶν (ἔν. 1) ΓΧ 8909. 
ΒΑΤῸ ὁ Σινωπεύς (αὈϊαὰθ ργϑϑῦθυ ρ. 289 Ὀ) 

ἐν τοῖς Περὶ τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ τυράννων (τ. 1) ἼΠ 289. 
ἐν τῷ περὶ Θεσσαλίας καὶ Αϊμονίας (ἔτ. 4) ΧΤΥ͂ 089 ἃ ---Θ408. 
ἐν τῷ Περὶ τῆς τοῦ Ἱερωνύμου τυραννίδος (ἔν. 8) ΥἹ 2516 Γ 
ἐν τοῖς περὶ Ἴωνος τοῦ ποιητοῦ (τ. 1) Χ 486, 

ΒΑΤῸ οοιϊοὰβ 
ἀνδροφόνος (ἔτ. 2) ΠΥ 1680... (ὦ. 8) ΙΙ 279 ἃ. 
Εῤεργέται (ἔν. 4) ΧΙΝ 662 οἅ. 
Συνεξαπατῶν (ἔτ. 5) ΠῚ 108 Ὁ---Θ. Π 279 8---ο. (ἔτ. 6) ΧΥ͂ 6181 

ΒΕΒΟΞΥΒ ᾿ 
ἐν πρώτῳ Βαβυλωνιακῶν (ἔν. 8) ΧΙΥ 689 ο. 

ΒΙΟ ὁ Βορυσϑενίτης: ΙΥ̓ 1024, Χ 421 6[, 
ΒΙΟ ϑ'οΙθηβ18 

ἐν Αἰϑιοπικοῖς (ἔν. 4) Χ1Π ὅθδ6ο. 
ΒΙΟ ᾿πορθυύαβ: (ῬΥΟΘΟΠΠΘ6Β11 ἔν. 2) 11 48 ο. 
ΒΙΤῸ 

ἐν τῷ πρὸς Ἄτταλον περὶ Ὀργάνων ΧΙΥ͂ 0848. 
ΒΙΔΕΒΥΒ 

Ιηεσοτρίβας 11 1116, οἷ, ἀάη. 
Σατοῦρνος ΧΙ 4870. 

ΒΟΒΟΥΤΥ ΕΗ ραγοάϊασατα βουϊΐου ΧΥῪ 698, οἴ, 699 οἀ. 
ΒΟΙΒΥΞΡ (ἢ Βοιώ) ρΡορίω 

ἐν Ὀρνιϑογονίᾳ ΤΧ 898 οἴ, 
ΒΟΤΉΒΥΒ Μοββαηΐαβ, εὑρετὴς τῶν παραπλησίων παιγνίων τοῖ 

προσαγορευομένοις Σάλπης Ν]] 8228. 

ΟΑΒΟΛΙΥΒ (Ὁ καικλος, κικίλιος ἰταϊθαγ) Αὐρίντβ: ΒΟΥ 51 
᾿ἁλιευτικά 1 18 Ὁ. ᾿ 

ΟΑΕΟΙΠΙΥΒ ὁ ῥήτωρ ὁ ἀπὸ Καλῆς ἀκτῆς: Ἰιθγαμα φαϊα! περὶ 
τῶν Ζ΄ουλικῶν Πολέμων ὙΙΉ 212, 

ἐν τῷ περὶ ἱΙστορίας ((ν. ὅ1) ΧῚ 46θ 8. 
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ΟΑΠΠΙΑΘΕΝ ὃ κωμικός (Ὁ. ὅ71 οἡ 
Ἄγνοια ν. ὈΙΡΆΪΠῚ γνοια 
ΟΔ]118.6 8. ἴπο. (ἔτ. 88) ΧΙΠΠ ὅττο. 

ΟΑΠΠΙΑΒ οοπιΐοιιβ 
Κύκλωπες, ϑναοῖοΥ οἰζείυν Καλλίας ἢ Διοκλῆς ὙΠ1 8068. ΧΙ] δ94 Ὁ δ67α. -- (ἔπ. 8) ὙἹΙ 28ό αν, 8068. (ἢ: 6) ΧΙ 654} (ἔν, 6) ΧΙ 4878. (ἔν. 7) ΨΙ1 9886. (ἃ. 9) ΧΥ͂ θότά. 
Πεδῆται (ἔν. 14) ὙΠῚ 844 6. ( ἸΒ. 1718. : 
ἴδ. Ἰπορσῦ. (ἔν, 21) 11 δὅ7 ἃ. ([γ.25)1 22 6. (ἔν. 88) γ᾿ ΟΑΙ ΠΑ ΕΒ. ΟΑΙΠΙΑΒ ὁ ᾿4ϑηναῖος 
Τραμματικὴ Θεωρία (Τραγῳδία Ρ. 516) ὙΠ 5168. Χ 4480 468.- 4648. : 

ΟΑΙΠΤΑΒ ὁ ΜΜηιυτυληναῖος 
ἐν τῷ Περὶ τῆς παρ᾽ ᾿ἡλκαίῳ λεπάδος Π| 85. 

ΟΑΠΤ ΑΒ Θγγδοιβδηαϑ 
ἐν ὀγδόῃ τῶν περὶ ᾿Δγαϑοκλέα Ἱστοριῶν ({ν. 2) ΧΙ] δὅ428. 

ΟΑΠΙΙΟΒΝΑΤΈΒ οοτηΐοαϑ 
“Μοσχίων (ἔν. 1) ΧΠῚ δὅ8β8. 

ΟΑΠΠΙΜΑΘΗΥΞ Ογγθηδθαβ 
ἐν Ταλατείᾳ (ἴν. 817) 1 284. 
ἐν ᾿Εϑνικαῖς Ὀνομασίαις (ἔν. 88) ΥΙ[ 8398. 
ἐν τῇ Ἕκάλῃ (ἔν. 60) 1 δδο. 
ἔν τοῖς ᾿Επιγράμμασιν (ὦ". 172) 1 2846. 8278. (ορίρτυ. 8) ΥΠ 8180. (48) ΧΥ͂ ὁ6964. (ἔτ. 109) Χ 449, 
᾿Ἐπινίκιον ἐλεγειακὸν εἰς Σωσίβιον ΤΥ͂ 1449. 
ἐν τῷ περὶ Ὀρνίϑων (ξεν. 1009 2) ΙΧ 888. ἐν τῷ περὶ Ὀρνέων (τ. 1005 8) ΓΧ 8890 0. (ἔν. 1009 4) ΙΧ 894. (ἦν. .1009 5) ΙΧ 396, (ἔτ. 1009 7) ΙΧ 391 Ἔ, 
ἔν τῷ τρίτῳ Πίνακι τῶν Νόμων (ἔτ. 1004 26) ΧἼΠ ὅ86᾽}, οἴ, δάη. 

-- ἐν τῷ τῶν Παντοδαπῶν (συγγραμμάτων τἀᾷ. 648 6) Πί- 
νακι, (ἔν. 1004 7) ΧΙΥ͂ 648 6. (ἔν. 1004 8) ΥἹ 2448. - ἐν τῇ 
τῶν Ῥητορικῶν ᾿Αναγραφῇ (ἔν. 1004 24) ΧΥ͂ 6696. --- ΕὩΡα]α- 
Τατα ὕθι α]8.6. (ἔν. 1008 1) ὙΠΠΙ 8866. (ἔν. 1004 4) ΧΙ 4966. 
-- δὰ νδυΐδθ μαΐπβ ΟρΘ 8. ρᾶτιθϑ Ῥοϑυϊιηθηὺ (ἢ. 1008 9) 1 46. 

᾿ (ἔν, 1008 10) 11 70Ὁ. (ἔυ. 1004 12) ΥἹἱΙ 252. 
ἔν “Ιστορικοῖς Ὑπομνήμασιν, φποίον οἰξαίαν Καλλίμαχος ἢ Ζη- 

νόδοτος, (ἔτ. 1001}: 1) 1Π 96, 
{ΕἸορίασιπα ἔν, 109) ΧΥ͂ 688 00. οἴ, 8. (ἃ. 109) ΧΙ 471... (ἔν. 184) 
ΧΠῚ 5718. 

56 615 ἱποουξαθ (ἔτ. 869) 1ΠΙ 728. (τ. 871) 11 696. 
1) νἱχ 'ἄθτα ἃς Ῥορίβ οοτηΐϊοαϑβ. 

8.0). 
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ΟΑΔΙΤΙΝΥΚ Ἑρμθβῖαβ 
“ἐν τοῖς ᾿Ελεγείοις (ἔτ. 8) ΧΙ] 598 ο. 

ἱ ΟΑἸΠΠΙΡΡΥΗ͂ οομηϊουβ (καὶ Ἵππαρχος 6081) 
Παννυχίς (ἴτ. 1) ΧΥ̓ 6608 ο. 

ΟΑΙΠΙΞΤΉΗΒΕΝΕΒ 
ἐν ταῖς ᾿Ελληνικαῖς ([Υ. 18) Χ 462 8. 
ἐν τῷ περὶ τοῦ Ἱεροῦ Πολέμου (ἔν. 18) Χ1Π δ00}0 6. 
ΠΙΌγΟ ποη ἱπάϊοαΐο (τ. 16) ΧΠῚ δὅδθδ. , 

«ΟΑΙΠΙΒΤΗΕΝΕΒ: Στρατονίκου ᾿πομνημονεύματα ΠῚ 8608, 

οἵ. απ Ι 

ΟΑἸΙΤΙΒΤΉΑΤΑ ἡ Μεσβία: Δ 2201. 

ΟΑΙΤΙΒΤΗΑΤΥΒ ὁ ᾿ἀριστοφάνειος (Ρ. 21 6. 268 6) 
ἐν τῷ περὶ ᾿Εταιρῶν ΧΙΠ 5914. 
ἐν ζ΄ Συμμίατων ΠΙ|Ι 125 ἃ. 
ἐν Ὑπομνήμασι Θρᾳττῶν Κρατίνου ΧΙ 4958. 
56415 ἱποργΐδθ 1 210. ΥἹ 2068 6Γ, 

ΟΑἸΠΙΧΙΝΥ ΕΝ ὃ ἹΡύδιος (4968. 677 ἃ) 
ἐν τῷ α΄ περὶ ᾿ἡλεξανδρείας (ἔτ. 1) ' 208 6 (οἵ. ὁ ἀ) ---206 6. ἐΐ 

τετάρτῃ (τετάρτῳ 4886. ἐν τῷ δ΄ 1968) περὶ ᾿4λεξανδρείαι 
(ὦν. 2) Ν 1960ὲ---08, οἵ, 209 Βα. ΙΧ 887.ἃ. ΧΙ 488 εἴ, ἐΐ 
τοῖς περὶ ᾿4λεξανδρείας (ἔτ. 2) ΧῚ 472 ἃ. 4146. (ἔν. 8) ΧΥ͂ θ1τ6 

ΟΑΝΤΗΛΑΉΞ οομϊοαβΒ 
Συμμαχία ν. ῬΑΤΟ οομηϊοαϑ 
Τηρεύς (ἔτ. 6) ΠῚ 814. 
ἴα Ὁ. Ἰποογῦ. (ἴν. 8) 1 110. 

ΟΑΡΙΤΟ ὁ ᾿Δλεξανδρεύς (43 ο), ὁ ἐποποιός (αἰτυ Ὁ]. 6) 
ἐν δευτέρῳ ᾿Ερωτικῶν Χ 4280. 
ἐν δ΄ τῶν πρὸς Φιλόπαππον Ὑπομνημάτων ΥΠΠ 8δ0οά. 

ΟΑΠΟΙΝΥΘ ἱπᾶρὶουβ 
᾿Δχιλλεύς ([τ. 1) Υ 1894. 

Σεμέλη (τ. ἃ. 8) ΧΠΠῚ 589 ἢ. 
ΟΑΒΎΥΒΤΙΥΒ ὁ Περγαμηνός (ρδ851}1) 

ἐν τρίτῳ Ὑπομνημάτων (ἴν. 10) ΧΙ] 542 εΓ,. (ἔν. 11) ΧΤΗ͂ ὅ17 
-- ἐν ἱΙστορικοῖς ὙὝπομνήμασιν (ἴν. 1) ΧΙ δ06 68. (ἔτ. 2) 
ὅ086. (ἔτ. 8) Χ 4864. (ἔν. 4) Χ 484. (ἃ. 5) ΧΙΠ 6057 
(ἔ. 6) ΧΥ͂ 684. (ἔτ. 1) Χ1 δ48 68, (ἔν. 8) ΧΙΥ͂ 6200. (ἔπ ἢ 
ΧΠΠ 6106. (ἔν. 12) ΧΠῚ δ11. (ἢ. 18) ΧΙΥ͂ 6890. (τ. 1 
1 40", 

ἐν τῷ περὶ Ζιδασκαλιῶν ([ν. 11) ΥἹ 288 6. 
ἐν τῷ περὶ Σωτάδου συγγράμματι (τ. 19) ΧΙΥ͂ 6208. 
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ἸΑΘΤΟΗΙΟ ὁ Σολεύς 
εἰς τὸν Πᾶνα ποίημα (ἔν. 2) Χ 4δ88. 

ΠΑΥΘΑΤΥΝ ὁ Δῖος δήτωρ, ΤΒΘΟΡΟΙΑΡΙῚ ἰβίουϊοὶ ἔγαΐθυ 
ἐν τῷ τοῦ Ἡρακλέους ᾿Εγκωμίῳ Χ 4120. 

ΕΡΗΑΙΙΟ γν. ΗΒΟΈΙΑΝΑΧ 
ἜἘΡΗΑΛΤΎΥΒ ὁ ῥήτωρ 
᾿Ἐγκώμιον Λαγίδος τῆς ἕταίρας (ἴγ. 2) ΧΠῚΠ 592 ο. 

ΠΕΡΗΙΒΟΠΟΒΥ ΚΒ. οομηΐουβ 
“Δμαζόνες (ἔν. 2) ΧΙΥ͂ 629 ο. 
Τροφώνιος (ἔν. 8) ΧΙ δὅ88. ΧΥ 689, (ἔτ. ὅ) ΧΥ͂ 6674. 
ΕΣ (ἔτ. 8) ΠῚ 1194. (ἔν. 9) ὙΠ 8454, (ἔν. 11) ΧΥ͂ 101}. 
Δ Ὁ. Ἰποοτῦ. (ἔτ. 12) ΧΙ 498. 

ὈΕΡΗΙΒΟΠΟΒΥΒ ὁ Ἰσοκράτους μαϑητής (αἰττιθ]α 6) 
ἐν τῷ γ΄’ τῶν πρὸς ᾿Δριστοτέλην 1122}. ἐν τοῖς κατὰ ΄4ρι- 

στοτέλους 11 6046. -- αὐποὐύαοΥ ἔποταηὺ [10] ΤΠ 606. 
ἘΕΡΗΙΒΟΘΟΒΥΒ ὁ Θηβαῖος: ΧΙ δὅ48 6. 
ΒΒΟΙΡΑΒ ὁ “Μεγαλοπολίτης, ογπῖουβ (οξ, 1η4. 1 5. ΟΥ̓ΝΥΤΟΥ ΕΒ) 
ἐν τοῖς Ἰάμβοις (ἔν. 1) ΧΙ] δδ44. (ἐγ. 6) Υ1Π 8474 6", 

ΠΕΒΟΟΡΩ͂ ὁ Μιλήσιος 
Αἰὐἰγίμιος ν. ἨΕΒΙΟΠΥΒ οὐ δάπ. ΧΠῚ δδτῦ 

ὈΗΑΒΒΒΑΒ: 1 820. 
ἩΛΕΒΒΕΜΟ ὁ τραγικός 
᾿Δλφεσίβοια ({τ. 1) ΧΠΠ 6084. 
Διόνυσος (ἴτ. 8) ΧΠῚ 6086. (ἔτ. 6) ΧΥ͂ ὁτ101, (ἔτ. 1) ΧΥ͂ ὁτ9 ἢ. 
Θυέστης (ἴτ. 8) ΧΠῚ 608, 
Ἰώ (ἔτ. 9) ΧΠῚ 6084 6. 
Κένταυρος (ἔτ. 10) ΧΠῚ 6086. ((". 11) ΧΥ͂ 6768. 
Μινύαι (ἔν. 12) ΧΠῚ 608. 
Ὀδυσσεύς (τ. 18) ΧΠΙ 6086. 
Οἰνεύς (ἴν. 14) ΧἼΠΠ 6084--α. 

᾿ 60. ἱποοτύ, (ὡπέα ἔν. 13) Χ1Π 562 6. (ἔτ. 16) 11 8ὅ 4. (ἔν. 17) 1Π| 48 ο. 
ΒΑΒΒΕΡΗΟ: Ζεῖπνον Ξουγῖρϑιῦ ΥἹ 3448. 
ΗΠΑΜΑΈΠΕΟ ὁ Ποντιμός, ὁ Ἡρακλεώτης (αἰγτυτηαθ. Ρδ 8511) 

ἔν τῷ περὶ Αἰσχύλου (ἴν. 22) Χ 4286- 4298, οἵ, 1228. (ἔτ. 28) 
ΒΝ 761. (ἔτ. 21)1 216. 

ἐν τῷ περὶ ᾿ἀνακρέοντος (ἔτ. 11) ΧΙ ὅ889. 
ἐν τῷ περὶ Ἡδονῆς, ἀποῖον οἰζοῖυν Χαμαιλέων ἢ Θεόφραστος, 
᾿ εἷ τὸ δ’ αὐτὸ βιβλίον καὶ ὡς Θεοφράστου φέρεται ΥἹ 278 ο: 

(ἴ-. 38) ΥἹ 218... (ἔτ. 86) ΥὙΠΙ 8479. 
ἐν ἕκτῳ περὶ (τῆς ἀρχαίας αᾶα. 4066) Κωμῳδίας (ἔν. 11) ΙΧ 
δ᾽14 4 Ὁ. (ἔτ, 18) ΤΧ 406 --- 407 ο. 
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ἐν τῶ περὶ τοῦ Λάσου (ἴτ. 12) ὙΠΠ 8380 -- ἃ. ] 
ἐν τῷ περὶ ἹΜέϑης (ἴγ. 81) Χ 427 06. (τ. 82) ΧΙ 4618 --ο,, 

οἵ. ΚΝ 1998. ᾿ἰπαϊᾶθιῃ (ἔν. 80) Χ 4808 ἢ, | 
ν τῷ περὶ Πινδάρου (ἔν. 16) Χ1ΠΠ δὅτ8 ο--- 514 Ὁ. 

Προτρεπτικῷ (ἴτ. 25) Ι 1844. 
περὶ Σαπφοῦς (ἔτ. 10) Χ1Π δὅ99 α. Ι 
περὶ Σιμωνίδου (ἔν. 18) Χ 4δ66---4ὅτα. (ἔν. 14) ΧΙ, 

θ066ο---Θ. (ἔν. 16) ΧΠΠ 611 8 Ὁ. 
ἐν τῷ περὶ Στησιχόρου (τ. 9) ΧΙ 620. ' 
586415 ᾿πορυΐϑθ ({γ. 24) ΙΧ 8906. (ἔτ. 26) ΧΙΥ͂ 6248. (ἔτ. 21 

ΧΠῚ 6001. (ἔν. 28) ΧΙΥ͂ 6286. (οἴη. Κόοθρκθϑ)] 226. 
ΟΗΑΒΕΒ ὁ ΜἝιτυληναῖος 

τῶν (περὶ ᾿ἡλέξανδρον οΥη. ραβδἰτη) ᾿Ιστοριῶν ἐν τῇ γ΄ (ἔτ. δ᾽ 
ΤΥ 111. --- ἐν τῇ πέμπτῃ ((ν. 10) ΧΙ δι14 ἢ, -- ἐν ἑβδόμῃ 
(ἔς. 12) ΠῚ 98 οἅ. -- ἐν τῇ δεκάτῃ (ἔτ. 16) ΧΙ] 5888 --ὅ898᾽ 
(ἔν. 117) ΧΠῚ δ7δ8---" --- ἐν ταῖς (περὶ ᾿Δλέξανδρον) ᾿Ιστορίαις 
(ἔπ. 7 Χ 4844. (ιν. 11) ΠΙ 1940. (ἔτ. 15) Χ 4868--- 487}. --ἰ 
Ἰρτο πο πομηΐηδῦο ({ν. 4)011 2:17. (ἔτ. ΟΣΠδΩΣ (ἃ. τῆν 

ΟΗΛΈΙΟΠΕΒ 
ἐν τῷ α΄ περὶ τοῦ ᾿ἡστικοῦ ᾿Δγῶνος (ἴτ. 1) ΥἼΠ 850α. 

ΟΗΑΒΙΟΙΙΌΕΣΒ σουαϊοαβ 
“ἍἌλυσις (ἔτ. 1) ΥἼΠ 8284. 

ΟΗΛΠΟ ὁ Δαμψακηνός 
ἐν τοῖς Περσικοῖς (ἔν. 8) ΤΣ 8946. ᾿ 
ἐν δευτέρῳ Ὥρων (ἔτ. 9) ΧΠ δ204--, ἐν τοῖς Ὥροις ({. 11 

ΧΙ 4τῦ 0ο. : 
ΟΗΙΟΝΙΏΕΒ, ὁ τοὺς εἰς αιαρίδιΣ ἀναφερομένους ποιήσοι 

Πτωχούς 1816. 688, 
Πτωχοί (ἔτ. 4) ΧΙΥ͂ 68846. (ἔν. 6) ΠῚ 1196. (ἔτ. 7) ΤΥ 187 

ΟΗΟΒΕΙΠΥΒ ϑαμαῖαβ 
(᾿δυβιοούατῃ ἔν. 9) ΧΙ 4644 Ὁ. 

ΟΠΗΟΒΈΙΟΥΒ Ιϑβθηβ18 
(Ρ. 809 Κὶ) ΧΙ 5295. 

ΟΗΟΠΟΝΙΟΥΞ ν. ΤΕΠΕΝΙΟΥΒ 
ΟΗΒΥΒΙΡΡΥΞΒ ὁ Σολεύς (89 4), ὁ φιλόσοφος (ρδ 5511) 

ἐν τῷ Περὶ τῶν δι᾿ αὑτὰ αἱρετῶν ΝΠ 2854. 
ἐν τῷ Περὶ τῶν μὴ δι᾿ αὑτὰ αἱρετῶν Τ᾿ 169 8Ὁ. 
ἐν τῇ Εἰσαγωγικῇ περὶ ἀγαϑῶν καὶ κακῶν πραγματείᾳ 

1698 δάπ, ΧΙ 46446 8ἀῃ. 
Περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς, ἐν τῷ δ΄ ΙΥ̓ 181|. ΧΠῚ ὅ6 

- δρδᾶ. - ἐν τῷ ε΄ ΠῚ 8986. 104 Ὁ". ὙΠῚ δϑύάε Β 6} 

..} εὴ 

ἕῳ ὅδ ὅδω ὅδ 

π εὶ 

Θεῖϑεῖθεῖϑι ν εὶ 



᾿ 

Ὁ οὐ ἢ, 386. ΙΧ 8788. ΧΙΥ͂ Θ1θ 4. 6160. -- ἐν τῷ Περὶ τοῦ 
καλοῦ ΤΥ 1680. 

ἐν δευτέρῳ περὶ Ὁμονοίας ΥΙ 267. 
ΠΌΣΟ ποι ἰπαϊοαΐο 1 46. ὅθ. 80. 180. Π 670. ΠΠ| 104}. ὙΠ 

Ὡηδοῖ. ΧΙΥ 6ὅ98. ΧΥ 6868. 

Βαγάδηα08.}}1 σαυγη θη ΒΘΡΌ]ΟΥα]6 ᾧ Ομτ. ᾿τησηαἰδύαμα Ψ1Π 8878. 
ΗΒΎΥΞΒΙΡΡΥΒ ὁ Τυανεύς, ὁ σοφὸς πεμματολόγος (048 8) 
ἐν τῷ ᾿Δρτοκοπικῷ ΧΙΡ 641.-- 6488. 146ηὶ “ρτοποιικόν 111 

1188 --α. 
ἩΒΥΒΟΘΟΝΥΚ ὁ αὐλητής: 5οτιρϑιῦ τὴν Πολιτείαν ἸΙΌΓυΠ 
Ῥβθιθριομαυσήθαση ΧΙΡ 6484. 
ἸΝΕΙΑΘ: οαγπθη ΧΙ ὅδ1 4. 
ΤΕΑΝΤΉΗΕἊΒ ὁ φιλόσοφος 
ἐν τῷ περὶ Μῆεταλήψεως ΧΙ 4014. 4171. 
ΤΕΑΒΟΗΥΒ ὁ Σολεύς, ὁ ἀπὸ τοῦ περιπάτου, τῶν ᾿ἀριστοτέλους 
μαϑητῶν οὐδενὸς δεύτερος (ρ. ΤΟ] ο) 

Βίοι (εἴϊατα περὶ Βίων): ἐν τῷ α΄ (ἔτ. 1) ΥἹΙ 284}. 28δ 8, -- 
ἐν δευτέρῳ (ἴτ. 2) ΤΥ 1ὅ7ο. (ἔν. 8) ΧΥ 681. --- ἐν γ΄ 
(τ. 4) ΧΥ͂ 68714--ο. ΧΠ ὅά8.--, -- ἐν τετάρτῳ (ἔν. δ) 
ΧΙ δὅϊ446, δ2946. ἐν τῇ τετάρτῃ περὶ Βίων (ἔτ. 6) 
ΧΠ 5156-- 1606. (ἔτ. 7. 8) ΧΠ 5240-- ἢ (ὅν. 9) ΧΠΠ 529 ἃ. 
(ἔν. 10) ΧΙ 410. -- ἐν πέμπτῳ (ἔτ. 11) ΧΙ 6180. 
(ἔτ. 12) Χ 4160. (ἔ. 18) ΧΙ δ806. (ἔτ. 14) ΧΙ δ48 6. 
- ἐν τῷ ὀγδόῳ (τ. 16) ΧΙ 548. -- ἐν τοῖς περὶ Βίων 
(ἔτ. 16) ΥΊΠ 8446. 1 44. ἃ". 555. (ὅτ. 17) ΤΣ 8966. (ἔτ. 18) 
ΧΙ 589. 

ἐν τῷ Τεργυϑίῳ (ὑσ. 265) ΝἾ 258. ---261 ο. (ἔτ. 26) 2688 Ὁ. 
ἐν τῷ προτέρῳ περὶ Γρίφων (τ. 01) ΧΙΥ 6206. (ἔ. 62) ΥἹΙΙ 
δ. ἐν τῷ περὶ Γρίφων ([ν. τ Χ 448.--ο. (ἔτ. 64) Χ 
4ὅτο". (ἔτ. 66) ΧΙΥ͂ 6488 5Ξᾳ. ((τ. 66) Χ 4630. (ἔτ. 67) Χ 

Π Δδ2οῦξ, (ἔν. 6858) Χ 454} 5αα΄. 
᾿ ἐν τῷ περὶ τῶν ᾿Ενύδρων (ἔτ. 13) Ν1Π 83820--ἴ. ἐν τῷ Περὶ 

τῶν ἐν ὑγρῷ (τ. 417) Ὑ1Ι 8176. 
ἐν τῷ α' τῶν '᾿Ερωτικῶν (ἴτ. 82) ὙΙ 255 Ὁ. (ἔτ. 38) ΧΠῚ δ64 8 Ὁ. 

(τ. 34) 6188. (ἔτ. 36) 589 ἃ. (ἔτ. 86) 606 6. (ὅτ. 87) ΧΙΥ͂ 619. 
(ὦ, 38) ΧΥ͂ 699---ΟΤ0:, --- ἐν δευτέρῳ (ἔν. 40) ΧΙΝ 6898. 
- ἐν τοῖς ᾿Ερωτικοῖς (ἔτ. 89) ΧΙΠ δὅ8 6---ὅ64}, (ἔτ. 41) Π 
ὅτε. (ἔν. 42) ΧΙΠ ὅ978. 

ἐν τῷ περὶ ὁ Θινῶν (Οἴνων 81): (ἔτ. 14) ὙΠ1| 846. 
ἐν τῷ περὶ Ἰπ ξρην ἅν. 10) ὟΙΙ 8146. 
ἔν δευτέρῳ περὶ Παιδείας (ἴι. 21) ΧΥ͂ 697. 
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ἐν τῷ περὶ τοῦ Πανικοῦ (ἔν. 171) ΙΧ 889 ἔ, 
περὶ Παροιμιῶν ἐν τῷ προτέρῳ (ἴν. 46) ΧΥ͂ 701 ἃ. ἐν τῷ πρώτι 

(ἔ. 46) Χ 451. ---ἢ -- ἐν δευτέρῳ (ἔτ. 47) ὙΠ 8174--α. -- 
ἐν τοῖς περὶ Παροιμιῶν (ἔτ. 49) Χ1Π δδδοά, (ἔτ. 60) ΥἹ 
841, (ἔ. 561) ΥὯΙ 8874. (ἔν. 62) ὙΠ 28664. (ἔν. 58) Τ' 
1600. (ἔτ. 64) ΠῚ 1164, 

ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν τῇ Πλάτωνος Πολιτείᾳ μαϑηματικᾶ 
εἰρημένων (ἴτ. 44) ΤΧ 898 8 Ὁ. 

ἐν δευτέρῳ περὶ Σκελετῶν (ἴγ. 12) ΙΧ 399}. 
ἐν πρώτῳ περὶ Φιλίας (ἔτ. 80) Χ1Π 588 6. --- ἐν δευτέρῳ (τ. 8. 
ὙΠΙ 849 5α. 

56415 ἱποθγίδθ (ἔν. 21) 1 ΘὉ ς0]]. ΧΠΠ δ48, (ἔν. 28) ΧΠῚ ὅθ0 
(ἔν. 34) 6110 6. (ἔν 86) 6066. (ἔτ. 81) 11 485. (ἔτ. 89) 49 

ΟἸΕΑΈΉΆΘΗΨΥ ΒΘ οομαϊοῦβ 
Κιϑαρῳδός (ἔν. 1) Χ 4266. (ἔν. 2) ΧΙΥ͂ 628. 
Κορίνϑιοι (ἔν. 8) ΧΙ 618. 
Πάνδροσος (ἴτ. 4) ΧΙ 0420. 
ἔα. ἱποθγῦ, (ἔγ. ὅ) 1 286, οἵ, δᾶῃ. 

ΟΙΕΟΒΥΠΙ͂ΝΑ ἡ Μινδία 
ϑθηϊοτηαΐῳ Χ 448. 

ΟἸΕΟΜΈΝΕΒ ὁ ἹῬηγῖνος 
ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ (διϑυράμβῳ) Μελεάγρῳ (ἔτ. 1) ΤΧ 4022 

ΟΙΕΒΟΜΕΝΕΒ 
ἐν τῇ πρὸς ᾿Δλέξανδρον ᾿Επιστολῇ ΙΧ 898 ο. 

ΟΙΕΟΒΤΉΑΤΥΒ ὁ Τενέδιος 

᾿Ἰστρολογία ὙΠ 218Ὁ. 
ΟἸΙΘΕΝΜΥΒ 

ἐν τῷ α' τῆς ἀτϑίδος ([ν.2} ΧΙῪ 660 ἃ 6. ἐν τῇ ἀτϑίδι ([ν.11} 1288 
᾿Εξηγητικόν ν. ΑΝΤΙΟΠΙΠΕΚΝ. 
ΝΝόστοι ν. ΑΝΤΙΟΙΤΙΌΕΝ, 
ἐν Πρωτογονίας πρώτῳ (ἴκ. 117) ΧΙΥ 6608. 
586615 ἱποουΐδθ (ἴγ. 8) Χ 428. 

ΟἸΠΤΑΠΟΗΥ ΒΒ ρυδιητηδίτοαϑ 
ἐν ἑβδόμῃ Γλωσσῶν ΥἹΙΙ 2844. --- ἐν τῇ περὶ Γλωσσῶν πραγῇ 

τείᾳ ΧΥ͂ θθθο. --- ἐν (ταῖς) Τλώσσαις ΥΙ 2616. ΝῊ 80). 
ΧΙ 4688. 418. 4966. ΧΥ͂ 1018. ἱπάϊάθπι ΠΕ 694. ΧΙ 4{|: 
Α41τῖ8. 4186. 495. 

ΟἸΙΤΑΒΟΗΥΒ 
τῶν περὶ ᾿ἡλέξανδρον (Ἱστοριῶν) ἐν τῇ α᾿ (ἔν. 14}1} 1488 ---ἰτ᾽ 

ἐν τῇ δ΄ (ἔν. 2) ΧΠ ὅ808. -- ἐν ταῖς π. ᾽4λ. Ἰστορίαις ([ν. 1) 
ΧΠἼΠΠ δ8606ά. -- ΠΡγο πο ποταϊπαύο (ἔν. ὅ) ΧΠῚ ὅτθ 6. 

Ῥυαρηθεξ πα δ σαν υσ επί ρα τε ον ----»».-.-- 

τον “πόθ... Ε γεν - ὠἰσεντηνντεσττν σεν ρον, --.. ἈΕΝ 

Α͂' “δ ὰ ἱν. ᾿ ΞῊ “«{. : Δ ἜΜ: ᾿ ν - 

- 



εἰ 
ΟἸΠΤΟΜΑΟΘΗΨΥΞ ὁ Καρχηδόνιος, ἀπὸ τῆς νέας ἀκαδημίας: ΤΧ 4094, 
ΟἸΥΤΥΒ ὁ Μιλήσιος, ᾿Δριστοτέλους μαϑητής (066 Ὁ), ὁ ᾿ἀριστο- 

τελικός (540 ο). 
ἐν τῷ α΄ περὶ Μιλήτου (ἔν. 1) ΧΙΥ͂ ὁ6 5 ---ο. --- ἐν τοῖς περὶ 
“Μιλήτου (ἔν. 2) ΧΙ δ406ςα. 

ΟΟΕΙΝΝΑ 
{πε 27) ΕΥ͂ 174. 

ΟΟΤΤΑ [11 Οδθβανῖβ Ἰοσαῦιβ 
ἐν τῷ περὶ τῆς Ῥωμαίων Πολιτείας (ἴγ. 1) ΥἹ 278 Ὁ. 
ΒΑΤΕ ΘΒ οοτηϊουβ 
Τείτονες (ἔν. 1) ΙΧ 8964. (ἔτ . 2) ΧΥ͂ 6904. 
Ἥρωες γ. ἱῬήτορες. 
Θηρία (ἔτ. 14. 16) ΥἹ 3618 -- 2688. (τ. 17) ΠῚ 1190. 
“Μάμια (τ. 19) Χ 418. 
Παιδιαί (ἴν. 26) ΧΙ 4718. 
ἱῬήτορες (οοπ]. “Ἥρωες; ἴν. 26) ΙΧ 8696. 
Σάμιοι (ἵν. 29) 1Π 1170. 
ΤἸόλμαι (ἴτ. 88) Ι 2471, (ἔτ. 88) ΧΙ 6198. 
14 Ὁ. ἱποογῦ. (ἔγ. 40) 11 ὅ06. (ἔτ. 44) 11 4718. 

ἼΒΑΤΕΒ ὁ Θηβαῖος 
(θάττα. ἔν, 10) 1 168. 

ἜΑΤΕΒ ὁ κριτικός (490 6) 
ἐν δευτέρῳ ᾿ἀττικῆς ΖΔιαλέκτου (ρ. 68 Νὴ) 1ΠΠ 114. (. 64) ὟἹΙ 
286 Ὁ 6. (Ρ. 64) ΧΙ 49ὅ 8, (Ρ. 65) ΧΙ 068}. --- ἐν πέμπτῳ (ρ. 66) 
ΧΙ 497. -- ἐν τοῖς περὶ τῆς ᾿ἀττικῆς Πέξεως (ρΡ.66}1Χ 8601, 
-- Πῦγτο ποη. ποιηϊηδίο (ρ. ὅ8) ΧΙ 4906. (Ὁ. 66) ΧΙΥ͂ 6406. 
Οταίοίθὶ (Ὁ) ΧῪ 101 δάηῃ. 

ΒΑΤΙΝΥΒ σοτηΐϊουβ 
᾿Δρχίλοχοι (ἔτ. 8) ΤΧ 87ὅ ἃ. (ἔν. 6) 1Υ̓ 1646. (ἔν, 8) ΠΠ 866. 936, 

(ἔγ. 9) ΙΧ 4104. 
Βουκόλοι (ἴτ. 16) ΧἼΙῪ 688 εξ, 
Ζηλιάδες (ἔτ. 217) ΙΧ 3968. 
Ζιονυσαλέξανδρος (ἔτ. 88) ΧΙ 476, οἵ. «ἄη. (τ. 40) 1Π| 1190. 

(ἔν, 46) 1ΠΠ 474. . (ἔτ. 46) ΙΧ 8384. 
Ζραπετίδες (ἴτ. 50) ΧΙ 5014. (ἔτ. ὅ7. ὅ8) ὙΠΙ|Ι 844 68, 

Ἐὐνεῖδαι: ἴὰ Ἰδο ἔα Ὀυ]8, ρατο 5 ροθία α888 βϑὲ ΧΥ͂ 6986. 
Θρᾳττῶν ὑπομνήματα γ. ΟΑΙΠΙΒΤΝΑΤΎΞΒ. 
Κλεοβουλῖναι (ἔτ. 92) ΤΥ͂ 171}. 
Μαλθακοί (ἔν. 97) ΧΙΥ 6886. (ἔτ. 98) ΧΥ͂ ὀδόνο, «ἢ, 10, ἔ, 
681 .,Ὁ.6. (ἔτ. 99) 1ΠΠ| 1116. 
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Νέμεσις (τ. 107. 108) ΙΧ 818 46. (ἔν. 118. 114) ΤΧ 878 οὔ, 
(ἔτ. 110) ΧΥ͂ 6668. 661, (ἔι. 190) ΧΙΥ͂ 6296. 

Νόμοι (ἔτ. 124) ΧΙ 4966. 502}. (ἔ;. 125) ΧΙΥ͂ 6468. 
Ὀδυσσῆς (ἔτ. 186) 11 686. (ἔτ. 141) Χ 4460. (ἔτ. 142) ΠῚ 998, 

(ἔν. 148) ΙΧ 88δοά. (ἔτ. 147) Ἴ 815}, οἵ, 1100. 6. (ἔν, 148) 
ΧΙΝ ῥῦτα. (ἔν. 160) ΧΥ Οττῇ. 

Πλοῦτοι (τ. 161) Υ Π 808 ἁ, οἵ. 299. (ἔτ. 168) ΠΙ 946. (ἔτ. 164) 
Ι͂ 1386. (ἔν. 166) ΥἹ 2676, οἵ, 268. 

Πυτίνη ([τ. 188}1 294 Ἐ, (ὗν. 184) Σ 4260. (ἔτ. 187) ΧΙ 4948, 
(τ. 192) ΠῚ 948 

Τροφώνιος (ἴτ. 221) ] 8285. 
Χείρωνες (ἔν. 289) ΧΙῚ δὅ8 6. (ἔτ. 246) ΙΧ 892: 
Ὧραι (ἔτ. 260) ΧΙΥ͂ 6381. (ἔτ. 269) ΓΧ 8144. 
ἔα Ὁ. Ἰποοχύ. (ἔγ. 218) ΧΙ 182 4. (ἔγ. 2380) 1 6100. (ἔτ. 80) 1 

498. (τ. 808) Π 688. (ἔν. 818) 1Π| ὅθ66. (ἔτ. 8314) ΧΙΠ ὅθδε 
(ἔγ. 890) ΝΠ 806}. (ἔν. 825) 11 62 6. (ἔγ. 828) 1 88. (Ὁ. 9850 
1 694. (ἔτ. 881) ΧΠῚ ὅϑ6ο. (ἔτ. 844) ΧΥ͂ 6161. (ἔν. 846) 
280. (ἔπ. 894) 1 996. ((γ. 406) ΙΧ 8988) (τ. 421) Χ 4240 

ΟΠΑΤΙΝΥΒ ὁ νεώτερος (ΟὈΪα 6) 
Γίγαντες (ἴν. 1) ΧΙΥ͂ 6016. 
Θηραμένης. (ἔτ. 8) ΤΥ 1778. 
Ὀμφάλη (ἔτ. 4) ΧΥ͂ 6698}. 
Τιτᾶνες (ἴν. 8) ΝῚ 241. 
Χείρων (τ. 9) ΧΙ 400 ἢ, 
[4 Ὁ. ̓ ποορτῦ. (ἔγ. 14) 409 ο. 

ΟΝ ΒΟΡΗΥΠΥΒ 
ἐν τοῖς ᾿Εφεσίων Ὥροις (ἔν. 1) ἼΠΙ 861 --- 6. 

ΟΠΙΤΊΙΑΒ ὃ Καλλαίσχρου (666), ὁ τύραννος (496 Ὁ) 
ἐν τοῖς ᾿Ελεγείοις (ἔτ. 1)1 28}. ΧΥ͂ 666}. (ἔτ. 2) Χ 452 ἀ-ἀὉ 

-π- (οδυ 118. ΘΡΙΟῚ ἔτ. 1) ΧΙΠ 600 ἀ 6. 
ἐν Θετταλῶν Πολιτείᾳ (ἴτ. 1) ΧΙΥ͂ 668, δάη. ΧΠ ὅ91 Ὁ. 
ἐν τῇ Λακεδαιμονίων Πολιτείᾳ (ἔτ. 3) ΧΙ 468 61. (ἔ;. 8) 488 

(ἔ-. δ) 4869. 
Πειρύϑους ἱτασοραϊα ν. ΕἸ ΙΡΙΠ ΕΒ, 

ΟΕἸΤΟῸ ὁ κωμῳδιοποιός 

Φιλοπράγμων (ἔν. 8) ΙΝ 178 Ὁ ο. 
ΟΕΙΤΟ: βουῖρϑιῦ Ὀψαρτυτικά ΧΙ ὅϊ6 . 
ΟΒΟΒΎΥΤΠ ΕΞ οοτηϊουβ 
᾿ἡπαγχόμενος (ἔε. 1) ΝΙ 3480. Π 476. (ἔτ. 2) ὯΙ ΤΟΘΣ 
᾿“πολιποῦσα (ἴτ. 8) Χ 4296. 4481, (ἔν. 4) ΥἹ 2588 6. 
Ψευδυποβολιμαῖος (ἴν.5}}111 86458α. ({τ.6}1Χ 8846ἀ. (ἔν. ἩΠΤΟΙ 
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ΠΡ. Ἱποουύ. ({τ. 8) 1 δ, (ἔστ. 9) Π ὅ4 6. 
ΤΕΒΙΑΞΚ ὁ Κνίδιος 

ἐν δευτέρῳ Περσικῶν (ἔτ. 10) ΧΙΥ͂ 689 ο. --- ἐν τρίτῃ Περσικῶν 
(ἔτ. 20) ΧΙ δ2861. δ298--α. --- ἐν τοῖς Περσικοῖς (ἔτ. 80) 
ΙΥ̓ 1406. : 

ἐν τῷ Περὶ τῶν κατὰ τὴν ᾿ἡσίαν φόρων ([ἴϊ. 90) Π 6718. (ἔν. 97) 
Κ΄ 4420. 

Ἰῦγο ποη ἱπαϊοθΐο (ἔν. 81) ΧΠῚΠ 660 4 6. (ἔν. 47})1 22 4, (ἔν. 49) 
ΤΠ 450. (ἔν. ὕ1) ΧΙ 464. (ἔτ. 52) ΧΙ 6804. (ἔτ. 65) Χ 4848͵ 

ΤΕΒΙΒΙΥΒ ὁ μηχανικός: 5οΥἸρ81ῦ περὶ τῆς Ὑδραύλεως ΤΥ 1146 δᾶ π 
ΤΕΒΙΟΠΕΝ 
ἐν τρίτῃ Χρονικῶν (ἔτ. 1) ΥἹ 2120. ἐν τρίτῳ Χρόνων (ἔν. 2) Χ 

4454. 

ΡΒΙΑΒ ὁ Ἁλικαρνασσεύς γ. ΚΥΠΡΙΆΑ ἘΠΗ 

; ΚΥΠΡΙΑ ἘΠΗ ὁ ποιήσας, εἴτε Κυπρίας (Κύπριος οοα) τίς 
ἐστιν ἢ Στασῖνος ἢ ὅστις δήποτε 1 3840. Ἡγησίας ἢ Στα- 
σῖνος᾽ Ζ4Δημοδάμας γὰρ Κυπρία “λικαρνησσέως αὐτὰ εἶναί φησι 
ποιήματα ΧΥ 6824. 
ἐν τῷ α΄ ({ν.8.4) ΧΥ͂ 082 ἃ--, ---ΠΌΥ] ᾿ποϑυῦὶ (ἔν. 6) Ὑ1Π 884υ---α, 

ΙΜΆΑΟΘΗΥΞ 
ἐν τοῖς ᾿Ινδικοῖς (ἔτ. 8) ΤΧ 894 6. 
ὙΜῸ τηπβίουβ: οὗ περὶ “ἄμωνα τὸν ᾿ἀϑηναῖον ΧΙΝ 6286. 
Μο ἷ 
ἐν τῷ περὶ Βυζαντίου (ἔτ. 1) Χ 442. 
ΟΧΕΝΥ ΒΘ οοχηῖοτιβ 

Αὐτὸν Πενϑιῶν (ἴτ. 1) ΧΙ 4068. 
τροόφοι (ἴτ. 2) 1Π| 101 --- 108 Ὁ. 

Ὁ. Ἰποθτῦ. (ἔτ. 3)1 15. 
ΜΑΡΕΒ ὁ ῥήτωρ 
ἔν, 4) ΠῚ 994. 
ΜΑΒΈΤΕ: ποιημάτιον ἀναφέρεται εἰς Ζ. Τρίφυλλον ΧΥ͂ 686}. 
'ῬΜΒΎΒΙΨΒ ὁ Βυζάντιος 
ἦν τετάρτῳ περὶ Ποιημάτων Χ 4528. ΧΙ δ484. ΧΙΥ͂ 6888. 
ἹΜΈΤΕΙΥΒ ὁ ᾿Ιξίων (81. υὐϊα 6) 
ν τῷ περὶ τῆς ᾿Δλεξανδρέων “4ιαλέχτου ΙΧ 398. 
ἵν πρώτῃ ᾿Ετυμολογουμένων 11 140. ἐν ᾿Ετυμολογίᾳ 11 ὅθδ. 
ἱπάϊᾶοτη [1 51 ἔ, 
ΜΕΤΕΙ͂ΥΒ ὁ Μάγνης 

τοῖς Ὁμωνύμοις ΧΠῚ 611 Ὁ. 
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ΘΕΜΈΤΕΙΥΗ ὁ Σκήψιος 

(ὦ. 8) ΧΙΥ͂ 6680. -- ἐν ὀγδόῳ (ἔτ. 6) ΥἼΠ 8460. -- 
τῷ τ΄ (ἔν. 6) ΧΥ θ9716ά. --- ἐν δωδεκάτῳ (ἔτ. 8) ΧΙΥ͂ 644 
- ἐν τῷ τε΄ (ἔτ. 1) ΤΥ 158 4 Ὁ. (ἔτ. 9) ΠῚ 80. --- ἐν ἑκκαιδ 
κάτῳ (ἔν. 10) ΙΥ̓ 1718. ἐν ἑκκαιδεκάτῃ (ἔτ. 11) ὙΠ 800. 
-- ἐν τῷ ιϑ' (ἔτ. 18) ΧΥ͂ 6974. --- ἐν τῷ κδ΄ (ἔν. 14) ΤΥ 114 
- ἐν ἕκτῳ καὶ εἰκοστῷ (ἔν. 15) ΠῚ 91. (ἔτ. 16) Χ 4986. 
1Όγο ποπ ἱπᾶϊοαΐο (ἔν. 72) 11 446. (ἔτ. 18) ΤΥ 1614. (1 
ΥἹΙ 2864. ᾿ 

ΘΕΜΕΤΈΙΝΒ ὁ Τροιξήνιος: 1 298. ΙΥ̓ 1896. 

ΘΕΜΕΤΈΕΙΝΒΞ ὁ Φαληρεύς 
(48 Ηοχμθιΐ Β 409) Υ͂ 1117 εἴ. (46 βοογαῦβ ἔν. 16) Χ1ΠΠ δὅθἃ. ἡ 

ἸΠΟΘΡΟΙ Υρυτηθηθὶ ΥΙ 288 6. 

ΕΜ ΈΕΤΉΙΥ ΒΞ οοτηοράϊδθ σϑίθυ!β ροθῦδ, 
Σικελία (ἴν. 1) ΠΙ 108 5α. 
ταῦ. ἀπὸ. {{Π΄.. ὅ). 11 ὅ68: 

ΘΕΜΕΤΕΙΝ ΒΚ τ που, ΘομηἸοᾺ8 Ἶ) 
᾿Δρεοπαγίτης (ἴ. 1) ΤΧ 408 6. 

ΘΕΜΈΕΤΕΙΥΒ 
ἐν τῷ Περὶ τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον (ἔτ. 1) ΧΥ͂ 6808. 

ΌΕΜΟ 
ἐν δ΄ ᾿ἀτϑίδος (- 1) ΠΙ 96 49. ᾿ 

ΠΕΜΟΟΗΑΙΙΝ ὁ “ημοσϑένους ἀνεψιός (252), ὁ ῥήτωρ (ὅ08. 
τῶν ἹΙστοριῶν ἐν τῇ κ΄ (ἔν. 8) ὟἹ 252 --- 5680. -- ἐν τῇ ᾽ 
(ἔν. 4) ὙΙ 3688. 
ἐν τῷ ὑπὲρ Σοφοκλέους πρὸς Φίλωνα (ἔτ. 2 Τα.) ΧΙ 5608, ὅ06. 

οἵ, ΧΙ οτο , 
Ἰ1ΌΤῚ ἱποϑυῦϊ (ἔτ. 8 ΤῸ) Υ 2180, οἵ. 181 ἃ, 

ΡΕΜΟΟΙΙΠΕΒ: ΙΝ 114. 
ΘΕΜΟΟΘΒΙΤΥΒ ὁ ᾿Εφέσιος 

ἐν τῷ προτέρῳ Περὶ τοῦ ἐν '᾿Ἐφέσῳ ναοῦ (τ. 1) ΧΠ δ2ὅ 6 

ΘΕΜΟΠΑΜΑΡ ὁ Ἡλικαρνασσεὺς ἢ Πιλήσιος ᾿ 
ἐν τῷ περὶ ᾿Δλικαρνασσοῦ (ἔτ. 8) ΧΥ͂ 682 6. ἫΝ. 

ΘΕΜΟΝΊΙΟΥ οοτϊοαβ 
᾿ἀχελώνιος (ἴν. 1) ΓΧ 4104. ξ, 

ΘΕΜΟΡΗΙΠΥΒ ΒΡΒοΥ ἢ. νυν. ΕΡΗΟΕΥΒ 

Υ̓ 

1) 51 ααϊάριη βαὶϊν 819 Υ οἰαβάθμη πουρϊτιῖβ ροοθίδ οοτηΐοαβ; Ροίθϑὺ Βετὶ 7 

ΑἿΠρη. ΤΧ 4066 Τοιμοϑίσὶϊ ποϊηθῃ σοτχαρύμπτη 510. 
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ἘΜΟΒΘΤΉΒΝΕΝ ὁ Παιανιεὺς ῥήτωρ (210 ") 
ἐν τῷ κατὰ ᾿ἀνδροτίωνος (66) ΧΙΠ δ85. 
ἐν τῷ περὶ ᾿Δτελειῶν (οΥ. 20) ΤΥ 166. 
ἐν τῷ κατὰ Εὐέργου καὶ Μνησιβούλου (68) ΧΙ 481. 
ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος (περὶ τοῦ στεφάνου δα. 648 Ὀ): 

(5860) ΧΙΥ θ46Ὁ. (269) θῦϑε. 5ἴπο ὑΐΐα]ο (169) Υ͂ 1868. 
(808) ΙΧ 880ο, οἵ, Π||. ἃ. 

ἐν τῷ κατὰ Μειδίου (46) ΥἹ 2678. (188. 158) ΧΙ 4816. 496, 
[ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας (60. 110) ΧΠΙ θά, οὗ, δ] ἐν τῷ 

κατὰ Ν. (21) ΧΠῚ ὅθ20 ο. ἐν τῷ κατὰ Ν. λόγῳ, εἰ γνήσιος, 
ὃν ᾿“πολλόδωρος εἴρηκε (122) ΧΠῚ δ78. ὁ τὸν κατὰ Ν. 
γοάψας λόγον (19) ΧΠΙ ὅ869. 

ἐν τῷ περὶ τῆς Παραπρεσβείας (281) ΥἹΙ 242 ἃ. 5ϊπη6 {ϊύα]ο (128) 
ΧΙ ὅ02}. (229) ΥΠ]Ι 8488. (514) Υ 2188. 

ἐν τῷ πρὸς Τιμόϑεον ὑπὲρ χρέως (81) ΧΙ 4806. 
ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς (2, 19) ΧΙΥ 6146. 5'πα ὑϊύι]ο (8,88) ΥἹ 
210Ό. (6, 80) 1 448. ᾿ 

ἐν τῷ περὶ Χρυσίου (ἴτ. 4) ΧΙΠ 592 6. 
ΒΟΥΤΥΒ 
ἐν ᾿Δργολικοῖς (ἔτ. 1) ΠῚ 864. -- ΟΕ, δᾶ ΧΙΠ 5966. 
ὙΧΤΟΒΑ ΤΕΣ οοπιϊουβ 
Ὑφ᾽ ἑαυτῶν Πλανώμενοι (τ. 1) ΠΙ 1240. 
ΟΑΕΑΒΟΗΥΒ ὁ Μεσσήνιος, ὁ ᾿Δριστοτέλους μαϑητής (4600) 
ἐν τῷ περὶ ᾿Δλκαίου (ἔτ. 34) ΧΥ 6660. 6686. (ἔτ. 36) ΧΙ 460. 

([( 36) ΠΙ 8515, 
ἐρὶ τοῦ τῆς Ελλάδος βίου, ἐν τρίτῳ (ἴτ. 18) ΧΠῚ δῦ). ἐν 
Το “π. τ. τ. Ἕ, β. (ἔτ. 16) ΧΙΝ 6866ά. 

Ἢ τῷ Περὶ τῆς ἐν ᾿Ιλίῳ ϑυσίας (ἔτ. 19) ΧΠ]Ι 008 8. 
ν τῷ Ὀλυμπικῷ (ἔν. 41) ΧΙΥ͂ 6204. 
ν τῷ Τριπολιτικῷ (τ. 28) ΤΥ 141 8---ο. 
ν πρώτῳ τῆς εἰς Τροφωνίου Καταβάσεως (ἴν. 11) ΧΙΥ͂ 641 6, 
ἐν τοῖς περὶ τῆς εἰς Τρ. Κατ. (ἔτ. 12) ΧΠῚ 594 ---ὅ95 Ὁ. 
ὕχο ποι ἱπαϊοαΐο (ἔτ. 84) ΧΙ 4194. (ἔτ. 48) 1 14 ἃ. 
ΔΕΟΘΟΤΕΒ ὁ Κνίδιος 
ἐνηχοστῷ (ἐν εἰκοστῷ Οο}1) καὶ πρώτῳ 4ιατριβῶν ΧΙ δ08.. 
ὙΜΥΒ ὁ γραμματικός, βιβλιολάϑας, Ββοτῖροῖῦ τα ΜΜΜῸ 
ΓΥ̓ 199 ο) 
ἐν ταῖς εἰς Ἴωνα ᾿Δντεξηγήσεσιν (ρ. 802 6111) ΧΙΥ͂ 6848, 

οἵ, δᾶ, 
(σοτηταθηῦ, ΑοΠ661 ζ391.) ΧΥ͂ 6890 (Ρ. 806) 
(θοτατηοπῦ, Ατῖβϑῦ, ΡΊ αὐ! ν. 120) Π| 614 (Ὁ. 43) 
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ἐξηγούμενος (ΠΏ οτα. ἴῃ ΤΊπηοίΒ. 81) ΧΙ 4864 (Ὁ. 3814). 
ἐν τῷ ἐξηγητικῷ (Δα Τοπῖβ Αρδιηθιαποηθιη) ΧΙ 4684 (ρ. 89) 
(ἑοτπηταεμῦ. ἴῃ ΞΟΡΒΟΟ]18. ῬΒΟΘηΐοῖβ ἔτ. 646) ΠῚ τος (ρ. 249). Ὁ 
ἐξηγούμενος (ΡΕΥΥΠΙΟΒΙ Οτομαμα) ΙΧ 811} (ρ. 806). ἢ 
6 ΠΟΥ] ᾿ποθυθϊδ: (ρ. {7 ΒΟΏτΩ) 1 80 4. (ρ. 15) 11 566 ἃ. (οπι. β΄. Ὡπὶ 

ΙΝ 189. 54, οὗ, 141} δάη. (ρ. 76) ΙΧ 8928. (ρ. 18) ΧΙ 4116 
481}. 4848. (.. 18) ΧΙ 481. (Ρ. 42) ΧΙ 6016. (Ρ. 250) ΧΙ 
686 46. 

νά ὈΙΥΠΤΥΒ 
9 ΒΙΕΥΟΗΕ (8. “έσχης) τηϑαϊοαβ ρορίῶ: Π 186 δάη. 
ΘΙΕΥΟΘΗΙΏΑΒ... 

ἐν τοῖς Πεγαρικοῖς (ἔτ. 7) Ι 262 ε --- 268 ἃ. 
ΙΝΟ ᾿ 

ἐν γ΄ Περσικῶν (ἔν. 14) ΧΙ δ081. --- ἐν τῇ ι΄ τῶν Περσιχῶ 
τῆς α΄ (γ΄ ὁο0η1) συντάξεως (ἔν. 21) ΧΠῚ 6098. -- ἐν τ 
Περσικῇ πραγματείᾳ (τ. 15) Π' 6740. ἐν τοῖς Πᾶερσίκο 
(ἔ. 7) ΧΙΝ 688 46. (ἔν. 11) ΧΠῚ ὅ6068. (ἔ;. 12) ΧΙΝ 6690 
(ἃ. 11) ΧΠΙ ὅδ6}. (ἔτ. 19) 10 14θο. --- 1Ὀτο πὸπ ΟΠΗΪΠδ, 
(ἔ. 18) ΧΙ 8148. 

ὈΙΝΟΠΟΟΘΗΥΒ οομϊοῦβ 
Τήλεφος (ἔτ. 1) Π| 1110. 

ΌΙΟ ὁ ἐξ ᾿δλκαδημίας: 1 840. 
ΘΙΟΟΙῈΒ ὁ Καρύστιος ἰατρός 

ἐν τῷ περὶ Θανασίμων Φαρμάκων ΧΥ͂ 6818. 
Ὀψαρτυτικά ΧΗ] δ1θο. 
τῶν πρὸς Πλείσταρχον Ὑγιεινῶν ἔν πρώτῳ ὟΙΙ 8204. ἐν, 

᾿γγιεινῶν 11 61.. θ846. ΠΙ|110Ό. 190α. ΥἼΠ 806}. 5816 
ΙΧ 8τ1ἃ. --- ἐν τοῖς πρὸς Πλείσταρχον ΥΙΙ 834. ἐν τὸ 
ἱγγιεινοῖς Π|Ι 860. 1106. -- ᾿ΙτοΟ ποὰ ποιηϊπαῖο 1 89, 

1 404. 584. ὅδ᾽. ὅτ. ὅ98. ΠῚ 714Ὁ. 106. ΥΠ 801) 

8090. 8190. 8268. 8296. 

ΘΙΟΟΤ ΕΝ φουϊοαβ 
Θάλαττα ΧΙΠ ὅθτο. (ἔν. ὅ) ὙἼ 80τὰ. 
Κύκλωπες ν. ΟΑΙΠ1Δ5 

“Μέλισσαι (ὅ. 6) Χ 426α. 
ΘΙΟΟΙΙΘΕΝ ὁ ᾿Αβδηρίτης: Υ 20θᾶ, 8δἅηῃ. 
ΘΙΟΠΟΙΥΞ ὁ ̓ἀριστοφάνειος (806) 

ἐν ᾿Ιταλικαῖς Γλώσσαις ΧΙ 4198. 

1) δᾷ οοτητηθηίδυῖοβ μ866 οτηπίδ ἂπ δᾶ “Ζέξιν 5. τραγικὴν 8. κωμεκήν Ρ 
ἐἰποαπῦ ἱποθυύαση. 
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ἐν τῷ πρὸς Πυκόφρονα ΧΙ 4180. 
ἜΡΓΟ ποπ ἱπαϊοαΐο Υ 1806. ΧΙ 4870. 0146. ΧΙΥ 642 6. 
γ. ΑΡΙῸ 
ἸΟΘΟΒΥΒ ὁ περιηγητής: ΧΠΠ ὅ91 8. 
ΤΟΘΟΒΥΞ ὁ Σινωπεύς οοτηϊοὰβ 

ὐλητρίς (ἔν. 1) Χ 4314. 
᾿Ἐπίκληρος (ἴτ. 2) ΥΙ 2898 --ἴ, οἵ, 286 48. 
ἸΟΘΟΒΥῪΥΞ ὁ Σικελιώτης 
ἐν τοῖς περὶ Βιβλιοϑήκης (11, 26) ΧΙ 641 68, οἴ, δάη. 
ἸΟΡΘΟΥΤΥΞ Βυγύβγαθαβ ν. ΕΥ̓ΜΕΝΈΕΙΒ 
ἸΘΘΈΝΕΒ ὁ Βαβυλώνιος 
ἐν τοῖς περὶ Εὐγενείας ΤῊ 168 οἴ, 

ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Νόμων ΧΙ] δὅ364. 
ἸΟΘΈΝΕΝ ογπῖοαβ 
Κεφαλίων ΤΥ 1648. 
ἐν τῇ Πολιτείᾳ [Υ̓ 159. 
ΟΘΈΝΕΒ ὑγαρσίουβ 
Σεμέλη (ἔν. 1) ΧΙΝ 6804. 
ΟΝΎΒΙΥΒ ὁ Θρᾷξ: ΧΙ 4928. 501. 
ΟΝΥΎΒΙΥΒ ὁ ἐπικαλούμενος Ἴαμβος 
ἐν τῷ περὶ 4Ζιαλέχτων ΥΙΙ 284Ὁ. 
ΟΝΥΞΙΥΕ ὁ Ἰτυκαῖος 
ἐν ἑβδόμῳ Γεωργικῶν ΧΙΥ͂ 6489. 
ΟΝΥΎΒΙΥΒ ὁ Λεπτός 
ξηγούμενος Θεοδωρίδα εἰς τὸν [Ἔρωτα μέλος ΧΙ 41. 
ΟΝΎΒΙΥΒ ὁ Μευκτρικός: ΧΠῚ 609. 
ΟΝΎΞΒΙΥΒ ὁ Σάμιος, ὁ Σκυτοβραχίων (Χ1Π 618 α) 
Ψ ἕχτῳ περὶ τοῦ Κύκλου (τ. 1) ΧΙ 4778 6. 481. 
1406 ΧΑΝΤΗΥΞ 
ΝΥΒΙΥΞ ὁ Σινωπεύς, οοταΐουϑ 
ποντιξόμενος (τ. 1) ΧΙΝ 6644. 

ἑσμοφόρος (ἴτ. 2) ΤΧ 404 ---δὅ05 4. 
μώνυμοι (ἔγ, 8) ΙΧ 381 ο---ο. (τ. 4) ΧΙΥ͂ 616 οἵ. 
ὑξουσα (ἔτ. 5) ΧΙ 467. 497. 
ΝΥΒΙΥΘ ὁ Τρύφωνος 
τῷ τι’ περὶ Ὀνομάτων ΥἹ 2δδ ο. ἐν τῷ περὶ Ὀνομάτων ΙΧ δ08 ο. 

Ὅχο πο ποτιηϊπαίο ΧΙΥ͂ θ418,, οἴ. 8ᾶπ. 

ταῖς πρὸς Σπεύσιππον ᾿Επιστολαῖς (τῇ -- ᾿Ἐπιστολῇ 846 ἃ) 
ΥἹ 2796, ΧΙ 5464. 
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ΒΙΟΝΎΞΒΙΥΒ ὁ Χαλκοῦς 
ἐν τοῖς ᾿Ελεγείοις (ἔν. 1) ΧΥ͂ 66946. (ἔτ. 2) Θ690 . (τ. 

6686, (ἔν. 4) 6698. (ἴν. 58) Χ 4484. (ἔτ. 6) Χ Τ026, 
αΙΒ]ΟΠοσα οοτηροϑιίο ΧἼΠ 6002 ο. 

ὈΙΟΝΎΒΙΥΒ 
Ὀργψαρτυτικά ΧΙ[δ1θο, οἴ, ἀἄπ.».189,22. ἐν Ὀψαρτυτικῷ Κ1Π1826| 

ΘΙΟΝΥΒΟΏΟΤΥΞ ὁ Μάκων 
Παιᾶνις ΧΥ͂ θ78 ο. 

ΘΙΟΒΟΟΒΙΘῈΕΝ ὁ Ἰσοκράτους μαϑητής: (ἃ Ηομ,. 1119.120)1 11: 

θΙΟΒΟΟΒΙΘΕΝ 
περὶ τῶν παρ᾽ Ὁμήρῳ Νόμων 1 88 5αα. 
ἐν β΄ Πολιτείας (ἸιΔοομ]ο86): (ἔτ. 2) ΤΥ 140Ὁ, οἵ, 140. 
ἐν τοῖς ᾿ἀπομνημονεύμασιν (τ. 1) ΧΙ δ01 ἅ. 

ΘΙΟΤΙΜΝΕ μορίῳ θριοὰβ 
ἐν τῇ Ἡρακλείᾳ (ἴτ. 1) ΧΠ] 608 ἃ. 

ὈΙΟΤΙΜΨΕ: ὁ γράψας τὰ κατ᾽ ᾿Επικούρου βιβλία ΧΠῚ 6110 

ΘΙΟΤΙΜΥΒ ὁ Ὀλυμπιηνός, ὃ ἑταῖρος ἡμῶν, αὖ αἷῦ Αια] πὶ 
ἱκανῶς εἴρηκε περὶ Γρίφων Χ 4480. 

ΘΙΟΧΊΤΡΡΥΒ οοτηϊουϑ 
᾿ἀντιπορνοβοσκός (τ. 1) 1Π| 1006. 
“Ιστοριογράφος (ἔτ. 8) ΠῚ 100 6. 
Φιλάργυρος (ἔν. 4) ΧΙ 412}. 4961, (ἔτ. 6) ΧΙ 5024. 

ὈΙΡΗΠΥΞ οομηοαβ ἰ 
Ἄγνοια, ἀαοσίον οἰζαῦυν Ζέφιλος ἢ Καλλιάδης 4018. (τ, 1) 

4018. (ἔτ. 2) ΧΥῪ τορθοά. ; 
᾿4δελφοί (τ. 8) ΧΙ 499 ἃ 6. 
Αρησιτείχης, τὸ δὲ δρᾶμα τοῦτο Καλλίμαχος ἐπιγράφει Ἐῤνοῦ) 

4968. ἐν Εὐνούχῳ ἢ Στρατιώτῃ, ἐστὶ δὲ τὸ δρᾶμα διασκεὶ 
τοῦ Αϊρησιτείχους ᾿ἸὈϊᾶ. (ἔτ. δ) ΧΙ 496 6.  5Ξᾳ. Σερατιῴτῃ (ἔ") 
ΧΥ τοθ6. 

᾿ἀνασῳζόμενοι (ἔτ. 12) ΧΙ 4996. 
ΓἌπληστος (ἶν. 14) ΙΧ 8το 68. ἷ 
᾿“πολιποῦσα, διαοίον οἰζαύαν “ίφιλος ἢ Σώσιππος 188. (ἔτ. ) 

ΤΥ 1826---δυ. (ἔν. 18) ΤΥ 188 ἢ. 

Βαλανεῖον (τ. 20) Χ 44θα. ἶ 
Βοιώτιον (ἴτ. 22) Χ 4178. ᾿ 
Γάμος (ἔν. 34) ΥΙ 254. 
ΖΙιιαμαρτάνουσα (τ. 26) 1Π 1116. 
Ἑκάτη (ἴ». 238) ΧΙ 6488. : 
᾿Ελαιωνοφρουροῦντες (ἔν. 80) ΥἹ 2398 4}. 
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Ἕμπορος (ἴν. 82) ὙΙχ 2276 ---228 Ὁ. (ἔτ, 88) ΓΙ 226 6:, (ἔτ. 84) 
ΥΠ 8168. 

᾿Ἐναγίξοντες (τ. 88) ΤΥ 165 6, 
Ζωγράφος (ἔν. 48) ὙΠΟ 291 ἢ--- 2924. (ἔτ, 44) ὙΙ 280 84. 
Ἡρακλῆς (ἔτ. 46) Χ 421. 
Ἥρως (ἔτ. 41) ΙΧ 3718. 

“ Θησεύς (τ. 49) ΥΙ 2628. (τ. 60) Χ 4510. 
“Μήμνιαι (ἔτ. 564) ὙΠ] 801, οὗ, ΤΥ 1660. 
Μνημάτιον (ἔτ. 66) 1Π 1244. 
“Παιδερασταί (τ. 688) Χ 428 οἴ, 
ΤΙαράσιτος (ἴτ. 60) Χ 4220. (ἔτ. 61) ΥἹ 28600. (ἔτ. 62) ΥΙ 

238} βαᾳ. (ἔγ. 63) ΥἹ 2474. 
Πελιάδες (ἔτ. 64) ΤΥ 156. 
“Πολυπράγμων (ἔτ. 66) ὙΙ 22 8. 
“Σαπφώ (ἴτ. 09) ΧΙ 4874. (ἔ;. 170) ΧΠ] δ99α. 

ρατιώτης γ. Αϊρησιτείχης 
Συνωρίς (ἔτ. 13) Ι 2470... ἐν τῇ διασκευῇ τοῦ αὐτοῦ δρά- 

ματος (ἵν. 714. 15) Ι 2471ο4. (ἔν. 171) ΧΙΝ 6576. 
Τελεσίας (ὈῚΪ ἀοοαγαῦθ ροθῦδ, ρδυδβιῦϊ τλογ68 ἀθριηχιῦ ΥἹ 288 6): 

(ἃ. 19) ΧΙΥ 6θ40α. ᾿ 
Τυϑραύστης (τ. 80) ΧΙ 484. 
ἴΔὉ. ἱποοτῦ. (ἔτ. 86) Π| 865, (τ. 817) 11 δὅἃ. (ἔτ. 90) ΙΧ 888, 

(ἃ. 96) Π 410. (ἔτ. 96) Π| 614. (ἔν. 97) Υ͂ 1896. (ἔτ. 134) 
Εν Ἰῦδο, (ἔν. 125) 1 28 ο. 

ἸΡΗΙΠΥΒ ὁ Λαοδικεύς 

ἔν τῷ περὶ τῶν Νικάνδρου Θηριακῶν ΥἹΙ 8144. 
ΤΡΗΠΠΥΒ ὁ Σίφνιος ἰατρός 
ἐν τῷ Περὶ τῶν προσφερομένων τοῖς νοσοῦσι καὶ τοῖς ὑγιαί- 

νουσιν 1Π| 82{ 1160. Ψ1Π 3588 ---3878. ΧΙ 660. 
Πρτο ποι ποτηϊπαίο 1 ὅ0᾽. δ18.. ὅ8:, ὕάδ.ο. δ6)}.1. 660. 

ὅ10, ὅδ6. ὅ9Ὁ. 6164 6. 620... 040. 6084, ὁ96. 108. ΤΙ 6. 
ΠΙ 188. 145. 800 ..6. 906--6., 916--926. 1060. 1206 -- 
1218, 121Ὁ--ἃ. ΙΧ 3694, οἵ, 110. 6. 869, 371 4 Ὁ. Ὁ. ἃ 6. 
ΤΥ ὁ ᾿4ϑηναῖος 
ἐν τῇ 8' τῶν ἹΙστοριῶν (ἔτ. 8) ΤΥ͂ 1ὅδ8. 
Βπθ ἐϊύα]ο (ἔτ. 4) ΧΠῚ 5981, 568 Ζίδυμος Ἰοσοπάστῃ νἱἀθίατγ, 
ΟΒΙΕΥΒ ροοία: ορίρυδτατηδ, Χ 412 8α. 
ΟΒΙΟ (οἵ, 6 6δο ὙΠ|Ι 387} οὐ) 
ἔν τῷ περὶ Ιχϑύων ΠΙ 1180. ΥΙΙ 28294.6, 2870. 2944. 
8049. 5006, 3096, 3124. 3186. 8104. , 8194, 8204. 

5216. 8226, 327, 5280.6. 3808. 

ΑἸΗΒΝΑΕῦΒ 117. 99 
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ἸΌΥΟ πὸρ ποτηϊπαΐο ὙΠ 8066. 809Ὀ.ἢ, 8128. 816}. 322. 
8288. 828 ἃ. ἢ, Ὗ. Ἰηΐτα Ρ. 611 δάῃ. 1. 

ΡΟΒΟΤΉΕΒΥΒ 
ἐν τῇ ς΄ τῶν “περὶ ᾿Δλέξανδρον “ἡ Ἱστοριῶν (ἔν. 1) ὙΠ 2118. 

ΘΟΒΟΤΗΒΥΞ ὁ ᾿᾿σκαλωνίτης (Ῥβ512), ὁ Σιδώνιος (497 6) 
Περὶ ᾿ἀντιφάνους καὶ περὶ τῆς παρὰ τοῖς νεωτέροις κωμικοῖς 

ματτύης ΧΙΝ 6602, 
ἐν τῷ ὀγδόῳ πρὸς τοῖς ἑκατὸν τῆς Δέξεων Συναγωγῆς ΥΠΙ 899, 
8106 ἀλΐζα]ο ΙΧ 4108. ΧΙ 481α. 4976. ΧΙ 6684. 

ΘΟΞΙΑΘΑΞΒ ΠῚ 
ἐν τῇ δ' τῶν Κρητικῶν (ἔτ. 1) ΤΥ 1488.---α. (ἔτ. 2) Ἱ 2648. 

ΘΈΆΑΟΘΟ ὁ Κερκυραῖος 
ἐν τῷ περὶ Λίϑων ΧΥ 6924 --ἔ, 

ΘΈΟΜΟ οοχηϊουβ 
Ῥάλτρια (ἃ. 1) ἿἯἿ 2404. (ἔ. 2) ΙΧ 409 οἵ. 

ΌΥΕΙΝ ὁ Σάμιος 

τῶν περὶ ᾿γαϑοκλέα “Ιστοριῶν ἐν β' (ἔν. 834) ΧΙΥ͂ 1886. 
τῇ γ΄ ((τ. 86) ΧΠῚ 0066. ἐν τῇ δ΄ (ἔτ΄. 41) ΧΙ 541 5α. 

ἐν τῷ περὶ Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους (τ. 10) ΤΥ 1844. 
ἹΙστοριῶν ἐν δευτέρῳ (ἔν. 2) ΧΠΠ 8600. -- ἐν τῇ ζ΄ (ἔτ. 18) Σ 

4846. (ἔν. 29) ΤΥ 1δδ ο. --- ἐν τῇ 8'΄ (ἔτ. 17) ΧΠῚ 606 οα,, 
ἐν τῇ ις΄ (ἔν. 217) ΧΙΠ 6420---ΑΕ. --- ἐν τῇ κβ΄ (ἔν. 80) Υ 
ο588--- ἢ (ἔτ. 81) ΧΠ δ85δ--ὅ8θ68. --- ἐν τῇ κγ΄ (ἔτ. 82 
ΧΙ δ4θ6ο. ; 

“Μακεδονικῶν ἔν πέμπτῃ (ἴν. 8) ΥἹ 2490. --- ἐν ξ΄ ((τ. 19) Π'ὶ 
161.α. ἶ 

ἐν τοῖς Σαμίων Ὥροις (ἔν. 065) ΧΥ͂ 6966. 
ἐν τῷ περὶ Τραγῳδίας (τ. 9) ΧΙΝ 6868. ὥ 
5615 Ἰποουύαθ (ἔν. 4) ΠΥ 1565. ὙΙ 2810 0. (ἔτ, 8) ΧΙ ὅ82 

(ἔν. 14) ΧΠΠ 5298. (ἔπ. 20) 1 1718. (ἔτ. 24) ΧΠῚ 5608. (ἔς 4 
Ι 191. (ἔν. 46) ΧΙ δ040. (ἔτ. 41) ΧΙ δ9ὅ 6, 

ἘΟΗΕΜΕΝΕΝ 
ἐν τοῖς Κρητικοῖς (ἴτ. 1) ΧΠῚ 6016. 

ἘΟΡΗΛΑΝΤΊΘΕΝΒ 
Σάτυροι (τ. 1) 11 960. 

ἘΝΡΕΒΟΟΙ, ΕΒ ὃ φυσικός (884): (τ. 189) Χ 4588 5ᾳ. (214) ὙΠ΄ 
8840, (888) ΥΠΙ 8656. (406 Ξ44) ΧΙ 5106. 

ἘΜΡΕΌΥΞΒ 
ἐν ᾿ἀπομνημονεύμασιν (ἴτ. 1) ΤΧ 8700. 
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ἘΡΑΒΝΈΤΥΒ 
ἐν τῷ περὶ ᾿Ιχϑύων ὙΠ 3281.) 

 Ὀγψαρτυτικά ΧΙ ὅ16ο. ἐν (τῷ) Ὀψαρτυτικῷ 11 680. 111 880. 
ὙΠ 29446. 2970. 8044. 8120. 818. ΙΧ 8716. 8876. 898, 

ΧΙΥ 6024 6. 51π6 ἐϊύα]ο Ὑ11 806. 

ΑΒΟΗΠΡΘΕΘ: (ἔν. 1) 1 800.ἅ. ((ν. 2) ΠῚ 6185. 
ῬΗΙΠΙΡΡΥΞ ὁ Ὀλύνϑιος 

ἐν τῷ Περὶ τῆς ᾿Δλεξάνδρου καὶ Ἡφαιστίωνος ταφῆς (τελευτῆς 
5874, μεταλλαγῆς 146): (ἔν. 1) ΠῚ 1904 6. (ἔν. 9) 1Υ̓͂ 1466. 
(ἔ-. 8) ΧΙ 5871. --- ὅ88. (ἔτ. 4) Χ 4848}. 

ΦΡΗΓΡΡΥΞ οομηϊοαϑβ 2) 

Ἄρτεμις (ἔτ. 1) ΠῚ 1198, 
Βούσ(ε)ιρις (ἔτ. 2) Χ 442 46. 
Τηρυόνης (τ. 8) ΙΧ 8104, οἵ, Π| θὅο δἅη. (τ. 4) ὙΠ] 8685. 

(ἔν. 5) ὙΠ 8468-- 8470. 
᾿Ἐμπολή (ἴτ. 6) ΠΠ|Ι 3680. ΧΙΠ 5716, (ἔν. 7) ΧΙΥ͂ 617} Βα. 
Ἔφηβοι (ἔν. 8) ΧΙΥ 6426, οἵ 1.294. 1 ὅδε. (ἔν. 9) ΧΙ 482 ο. 

(ἔν. 10) Χ 4286. 
Κίρκη (ἔν. 11) Χ 480. 
Κύδων (ἔτ. 12) ὙΠΙ 8236. (ἤν. 13) ΧΙΥ͂ 6426, οἵ, 646}. 
Ναυαγός (ἔσ. 14) ΧΙ δ0906ά. 
Ὅμοιοι ἢ Ὀβελιαφόροι (τ. 16) ΧΙ 4824. Ὀβελιαφόροι (ἴν. 18) 

ὙΠ] 8594, οἵ. 11, ἃ. 
Πελταστής (ἔτ. 11) ὙΠ 2890. (ὦ. 18) ΙΧ 8801. (ὦ. 19) Υ1ΠΠ 
847 ο, 

ΖΣαπφώ (ἴτ. 20) ΧΠ7 572. 
Φιλύρα (ἔτ. 21) ὙἼΠ 3685 54. (ἔν. 29) ΥἹΙ 2866. (ἔι. 28) ΧΠΙ 

ὅ11 Ὁ. 
Ὁ. Ἰησεγῦ, (ἔτ. 24) 1 29, οἵ, 11 ὅτ6. (ἔτ. 26) 11 88}. (ἔν. 26) 
ΤΙ 480. (ἔν. 27) Π| 618. (ἔν. 28. 29) 1 288 δάηῃ. 
ΟΕΥΒ ἢ 4ημοφίλος ὁ υἱὸς αὐτοῦ 46 ἸΙΌτο χχχ (Ρ. 282 α) 

στοριῶν ἐν γ΄ (ἔν. 328) Ι 2031, ([τ. 84) 11 1064. -- ἐν τῇ 
ε΄ (ἔτ. 91) ὙΠ] 3116. ἐν ἕκτῃ (ἔτ. 97) ΤΥ 1644. --- ἐν τῇ 
νη΄ (ἔτ. 1830) ΧΙ] ὅ00 ο. --- ἐν τῇ 1΄ (ἔτ. 166) ΥἹ 282 ἃ --- 288 ἃ. 
ἐρὶ Εὐρημάτων ἐν δευτέρῳ (τ. 168) Υ1ΠΠ 83. --- ἐν τοῖς 
περὶ Εὐρ. (ἔτ. 169) ΧΙΥ͂ 6370. ἐν τοῖς Εὑρήμασιν (τ. 160) 
ΒΝ 152... ΄ 

1) Ῥδοτιθ σοτέπτη οφξ, μος ἴοοο ἐυυῦαβθθθ Αὐμθηϑθῦτϊη 5176 οἷ18 δρίτοτηδ- 

: οἰταίατ Τουΐοιβ ἄ6 ρἰβοΐθιιϑ Ἰρευ, οἵ. Οοτυτῖσ. ἴπι ῥτϑϑί. γ0]. ΤΙ, 

2) ἘΡΗρρὶ ἔα υαϊδ9 τιοταο Ἰϑρὶθ τῖδί ὰπὰθ Αὐμοπδαῦβ. 

99.Ὁ 
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ΠΌτο ποι ᾿παϊοαῦΐο (ἔτ. 1) ΧΙ 6268. (ἔτ. 92) ΧΠ 528 6. (ἔτ. 109) 
ΧΠ 518. 

ἘΡΙΟΗΒΑΒΜΥΕ ὁ Συρακόσιος: Ῥδτοα!Β ὑϑὰ5 οϑὺ ἔν τίσι τῶν 
δραμάτων ΧΥ͂ 098ο. 

᾿ἀγρωστῖνος (ἔν. 1) 11 1206. (ἔτ. 2) ΧΥ͂ 6820. 
ἁλκυών (ἴτ. 1) ΧΙΥ 619}. 
᾿ταλάνται (ρβϑαδορίοῃ. ἔν. 1) ΧΙΥ͂ 6184. 
Βάκχαι (ἴτ. 1) 1Π 1068. 
Βούσ(εγιρις (ἔτ. 1) Χ 411 Ὁ. 
Γᾶ (015 Γῆ) καὶ Θάλασσα ([᾿. 1) Π| 106}. (χτ. 2) ΠῚ 1066 

(ἔ-. 8) 1Π.1206. (ἔ;. 4) ΥἿΙ 818. (ἔν. ὅδ) ΝὟῪὟὝΠ 3288, Ὁ. 
ΙΧ 8100. (ὦ. 7) ΧΙΥ͂ 6461. (ἄ. 8) ΧΙΥ͂ 6480. 

Διόνυσοι (τ. 1) ΤΥ 158. ] 
᾿Ελπὶς ἢ Πλοῦτος (ἔν. 1. 2) ΥἹ 285 6--- 286. ἐν ᾿Ελπίδι ({ἵ, 8 

ΙΥ 189}. 
“Ἑορτὰ καὶ Νιᾶσοι (ἴτ. 1) ΤΥ 1604. ᾿ 
Ἥβας Γάμος (ἔν. 1) 11 8δὅ6ο--α, οὗ 11 92. (ἔτ. 2) ΠΙ 916 

(ἔπ. 8) 1Π 10ὅ8. ἐν Ἥβης Γάμῳ κἀν Μούσαις (ἔτ. 4) ΠῚ 1108 
οὗ. ΧΙΝ 6466. 646. (ἔτ. 5) ΥΙΙ 2822}, οἵ. 8284. (γ 6 
ὙΠ 2860. (ἔτ. 7) ΥἹΙ 2868. 8066; οὗ 28ὅ40. (ἔ-, 8) ὙἹ 
ΦΒΤΌ. 8066, οὗ ΙΧ 4006. (ἔτ. 9) ΥἼΙ 2884. 8246. (ἔτ, 1( 
ΥΙΙ 8088. οἵ, 2828. 2880. 829. 8286. (ἔν. 11) ὙΠ 2951 
(ἃ. 12) Ὑ 804ς, οἵ, 8196. ", (ἔν. 18) ΥΠ 288}, θ0δῇ 
8206. 8808. (ἔτ. 14) Ι1 8094. (ἔ. 16) ΥΠ 8188. 8210 
820 Ξ, (ἔν. 16) ΥἿ 8918, οἵ, 8186. (ἔν. 17) ΥὯἿΙ 3158, 821 
(ἔν. 18) 8186, οἵ. υὐὖ. ἢ. 898, (δ΄. 19) ΥΙΙ519}0.5: Ὁ 
ὙΠ 8190. (ἔν. 21) ὟΙΙ 8200, οὗ, 8198, (ἔτ. 22) ὙΠῸ 59 
(ἔν. 38) ΨΙΙ 8214, οἵ. 8279. (ἔτ. 24) ΥΠΙ 8284. (ἔτ. 25) Ὁ 
8266. 8280... (ἔτ. 26) ΙΧ 8984, οὗ Π|Ὶ 6560. Υ. ΠΠοῦσαι 

Θεαροί (ἔτ. 1) ΠῚ 1078. (ἔτ. 2) ΙΧ 4084. (ἔν. 8) ΥΠ| 862. 
Κύκλωψ (ἔν. 1) ΤΧ 8660. (ἔ. 2) ΧΙ 4986. 
Κωμασταί (ἴν. 1) ΓΧ 8898. 
“όγος καὶ Λόγιννα (ἔν. 1) Π| 1066. (ἔτ. 2) ΥἼΠΙ 8884. 
Μεγαρίς (ἔν. 1) ΝΠ 2866. (ἔν. 2) ΙΧ 860 Ὁ. 
“Μοῦσαι, τοῦτο διασκευή ἐστι τοῦ προκειμένου 1. 6. Ἥβας Τάμ 

1100. (ι΄. 1) ΠῚ 866. (ἔτ. 2) γν. Ἥβας Γάμος ἔτ. 4. ({γ. 
ΙΥ̓ 184}. (ἔτ. 41 11 282 6. (ἔ-. ὅ) 1 297... (-. 6) ὙΠ 80. 
(. τὴ Π 8071}. 8086. (ὦ. 8) ΙΙἜ 8126. (ἔν. 9) ΥΠ 8201 
(ἃ. 10) ΥὯΙΙ 8588. (ἔτ. 11) ΙΝ 8806, 8280. (ἔε. 13) Π 66] 
ΙΧ 898, (ἔν. 18) ὙΠ 804 6. 

Ὀδυσσεὺς Αὐτόμολος (τ. 1) 1Π 121}. (ἔν. 2) ΙΧ 8144 6. 
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Ὀδυσσεὺς Ναυαγός (τ. 1) ΧΙΥ͂ 619. 
Ὀρύα ἴδθυϊα (ἔτ. 1) ΠῚ 94, 
ΠΕερίαλλος (ἔν, 1) ΤΥ 189. (ἔτ. 2) ΤΥ 188. 
Πύρρα καὶ Προμαϑεύς (ἴν. 1) ΠῚ 866. ἐν Πύρρᾳ (ἔν. 2) Χ 4244. 
Σειρῆνες (ἵν. 1) ὙΠ 2111 5α. 
Σφίγξ (ἔτ. 1) 1Π 766. 
Φιλοκτήτης (τ. 1) ΙΧ 8171. (ἔτ. 2) ΧΙΥ 6280. 
Χείρων (ρβουάθριοῃ. ἔτ. 10) ΧΙΝ 0484. ΧΙ 479. ") 
τὰ εἰς ᾽᾿Ἐπίχαρμον ἀναφερόμενα ποιήματα (ρβθυάθρίοῃ. ἔτ. 10) 
ΧΙΥ 6484. νἱάθ ΑΧΙΟΡΙΞΤΥΝ οὐ ΟΗΒΥΞΟΘΟΝΥΒ 

ΤᾺ Ὁ. Ἰποογῦ. (ἔτ. 19) 1Π 8686. (ἔτ. 26) Π 4969. (ἢ. 27) ΥἹΙ 808 ο. 
ΨΠΙ 8024. (ἔν. 44) 11 86οα. (ἔτ. 64) 11 ὅ8ἃ. (ἔτ. δ6) 1] δὅ9 ο. 
ΠΡ ΤΟΥ Ἡ Ο06 Ὁ, ({ἰ. 70) 1 312. (ἔν. 711) 11 ὅδ. (ἔτ. 172) Π 
ὅθα. (ἔτ. 18) 1 5714. (ἔτ. 14) 1 68 ο. (ἔτ. 16) Π 648, (ἔν. 16) 
Π 8. (ἔν. 17) 11 το. ((. 18. 19) Π τοῦ. (ἔτ. 80) ΠῚ Το 8. 
(ἔ. 81) ΠΠ| 118. (ἔν. 82) ΠῚ 119Ρ.ἅ. (ἕν. 88) ΥἹΙ 8096: 
(ἔτ. 84) ὙΠ 822}. (ἔτ. 85) ΙΧ 8914. (ἔν. 182) ' 2100. (οι. 
Τιοτὴ 1 680. 

ἸΟΒΑΤΕΒ ὁ ᾿μβρακιώτης 
᾿Δμαζόνες (ἔτ. 1) Χ 422. 

Ὁ, ἱποοτῦ. (ἔτ. 10) ΧΙ 1821. (ἔτ. 11) 11 δ9α--, 
ΟΥ̓ΕΥΒ 
τῇ περὶ ᾿Επιτηδευμάτων ᾿Επιστολῇ (τ. 111) Π]Ι 8649}. 

(ἔν. 112) 3564. 
τὰ τῶν πρὸς Ἕρμαρχον ᾿Επιστολῶν ([ν. 121) ΧΠΠ 6889. 
μπόσιον (ρ. 115 115) Υ 1770. 1198. 1828. 1866. 181}. ἐν 
τῷ Συμποσίῳ (ἴτ. 87) Κ' 1876. 

ν τῷ περὶ Τέλους (ἔν. 61) ὙΠ 2718, 2804 Ὁ. ΧΙ ὅά66. (ἔτ. 10) 
ὙΠ 2800. ΧΙ 5465, 

ἴῦτο ποι ἱπᾶϊοαῦο (ἔτ. 117 ορὶβϑύ. δᾶ Αρβί]θσα) ΧΠῚ ὄδϑ8δ. 
(ἅ΄. 409) 11 2808. ΧΙ δ46:, (ἔτ. 418) ΧΠ ὅ406. (ἔ". 450) 
ΧΠ 6116, (ἔτ. 612) ΧΙ 5478. 
ἘΝΈΕΞΒ σοτηῖοιβ 

ργυρίου ᾿δφανισμός γ. ΑΝΤΙΡΗΑΝΕΒ 

7 

) Οπίχοτιετα Ξαρροίξοίατα 6586 6κ Αἰμοπδθὶ υϑυρίβ οοτία τϑίΐοπο οοἱρὶ 
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Βάκχαι (ἶτ. 2) ΙΧ 8848. 
Βακχίς (ἔν. 8) ΧΙ 4986. ἐν Βακχίῳ (ἴτ. 1) 11 τ οἁ. 
Ἥροίνη (ἔν. 4) ΧΙ 4144. (ἔν. ὅ) ΧΙ 4690. 502 6. 
Τνημάτιον (τ. 60) ΧΙ 462 ὁ. 4808. 4860 ο. 

ἘΡΙΟΈΝΕΒ ρσταιηπηδύϊουβ: (8 Τοπΐβ Αρϑμι. ἕγ. 1) ΧΙ 468. 
ἘΡΙΘΟΘΒΑΜΜΑΤΑ δάεβροίω 

ἴῃ ΑὈτοϊοησατα Τ᾽ ΒΘ ῃιϊδῦοο115 τηϑύγοια (Δ Ρ ΥἼΙ 806) ΧΠῚ δὅτθο. 
ἴῃ Αὐοδα] 018 βθραϊοσο Χ 486α, Ι 
1 ΑὐμΘηἸΘηϑ᾽ τη ΒΘΡΌΪΟΙΟ ΟΟΘΟΙΒΟΥΌΤΙ 8 ΒΟΙΊ8 18 ἴῃ 1)6]0 ἴπ- .} 

βα]α Υ 2160. 
1η Βδοομίδᾶθῃ Ιου οηΐαπὶ ΤΉ 680115 ΧΙΥ 6298. 
ἴῃ Βδοομίάδθ βϑρά]ονο ΥΠ]Ι 8864. 
ἴῃ ΟἸθοπθῖλ ΤΠΘΡδηυμα 1 190. 
1ᾳ Οταύϊπαια (ΑΡ ΧΙΠ 29) ΠΠ 890. 
ἴῃ ἘΠ]6Ὸ8 βοορύϊοαιη Χ 442. 
ἴῃ Ετδϑιχθηὶ Βθρα]οτο (ΑΡ ΥΠΠΙ 454) .Χ 48649. 
Ὁ Ηβ]ΟομἾβ ΘΙ τη} ὑθχίουβ ΠΡ ἷβ 11 48. 
ἴῃ Τι8 1415 ΒΘράϊοτο ΧΠΠ ὅ89}. 
ἴῃ Μϑομοηΐβ Βθρυϊοτο (ΑΡ ὙΠ 708) ΥἹ 2418. 
Ὁ Νγὶβ οδϑοαὐουϊβ ΧΙ 782 Ὁ. 
ἴῃ Ῥαυβδηΐαμη γορθηὶ ΧΙ] ὅ86}. 
ἴῃ Ῥμηθίαθ βθραϊογο ΙΧ 4019. 
ἴῃ Ργύμρογδαμι (ἔουῦ. ΑΡΟ]]ΟαοΥἹ Διὶ πιϑῦϊοὶ) Χ 418, ] 
ἴῃ βαγάδηδρδ}}} βθραϊοτο ΥΠΙ 8868; ἰάθη ἃ ΟμΥΥβρΡο ἱπιπ 

τη ναύτη 8878. ' 
ἴῃ ΤΉ ΥΑΒΥΤΊΘΟΗΪ Βορα]οσο Χ 464. 
ἴῃ ΤΊ ΠΟΟΥ̓ΘΟ δΙ8. ΒΘΡΆ]οτο (ίμηοη. ἔν. 169) Χ 415. 
Βοορύϊοαμ ἀθ ῬΒ]]ΟΒΟΡΙβ ΠΥ 1628. [ 
ΠοΙρμΐοδ: ἴπ ρ]δάϊο. Απὐθπονυίάδθ ΥἹ 282. ἴπ ὑτροᾶθ ἃ Πἰο- ἢ 

τηβθᾶρ ἀρβαϊοαΐο ΥἹ 282 ἃ. ᾿ 
ἐν τῇ Σικυωνίᾳ ((ναγραφῇ) ἰντϑάϊθατα ΧΥ͂ 6788. 

ἘΡΙΠΎΟΥΞ οοιηϊοὰβ ] 
“Κωραλίσκπκος (ἴν. 1) ΧΥ 691. (ἔτ. 2) ΧΙΥ͂ 6606, (ὦ. 8) 1Υ̓͂ 1408." 

(ἔν. 4) ΤΥ 1880. 
Τὰ Ὁ. ἱποοιῦ, (ἔν. 6) 1 28. 

ἘΡΙΜΕΝΙΘΕΒ ὁ Κρής ν. ΤΕΛΧΙΝΙΆΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙᾺ 
ἘΡΙΝΙΟΥ ΕΞ ΘοΟΠΊἸο8 

“Μνησιπτόλεμος (τ. 1) Χ 4820. 
Ὑποβαλλόμεναι ([ι. 2) ΧΙ 4609. 497. 500. 

ἘΠΑΒΙΒΤΉΑΤΥΒ ὁ Ἰουλιήτης 
ἐν τῇ Περὶ τῶν καϑόλου πραγματείᾳ ΧΥ͂ 66θδἃ. 
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᾿Ὀψαρτυτικά ΧΙΪ ὅ16ς. ἐν Ὀψαρτυτικῷ ΥἹΙ 8348. 
ἸΠΡγῸ πο ἱπαϊοαῖο 1Π 466. 

ἘΒΑΤΟΞΤΉΗΒΝΕ ὁ Κυρηναῖος (86 6) 
ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿Αρίστωνι (ρ». 189 Β) Ι 281. 
ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿ἡρσινόη συγγράμματι (ρ. 197 Β) Ὶ 210 8-Ο. 
ἐν τῇ πρὸς ᾿Δγήτορα τὸν “άκωνα ᾿Επιστολῇ (ρ. 201 Β) ΧΙ 482 8. 
ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς (ρ. 199 Β) Χ 4188. 
ἐν τῷ τα’ περὶ Κωμῳδίας (τ. 26 Β τ) ΧΙ 601 4, (ἔν. 26) 1Υ̓͂ 140 εἷ. 

(ἔἡ. 82) ΧΙ 4996", (ἔτ. 99) 11 41 ἀξ, 
ἐν πρώτῳ Ὀλυμπιονικῶν ([". 22 Μὴ) ΙΥ̓ 1δ48. 
566185. ἱποογΐδθ (ρ. 198 Β) ΧΠΠ ὅ888. (δα Ηοπι. εν ὅ 844) 1 1604. 
Οατγηαΐηδ: ἐν ᾿ἀντερινύι (ἴτ. 26 ΗΙ) ΙΧ 876. --- ἐν τῷ Ἕ ρμῇ 

(ἢ. 8) 189 4. (ἔν. 14) ΥἹἿΙ 2844. 
Ἱποθυίαθ 5615 (ὁ Κυρηναῖος ποιητής, ἴτ. 84) 11 8668, (ὁ Κυρ. 

ποιητής, ἔν. 81)1 20. (ἔν. 86) 1 24Ὁ. 
ἡ ἘΡΓΕΙΑ͂Σ (Ἑρμείας, ᾿Ερξίας οομ]) ὁ Ῥόδιος 

, ἐν τοῖς περὶ τῆς πατρίδος (ἴτ. 1) ὙΠ] 860. --- 861 ο. 

ΒΕΙΝΝΑ ἢἣ ὁ πεποιηκὼς τὸ εἰς αὐτὴν ἀναφερόμενον ποιημάτιον: 
(ἔτ. 1) ΥἹἿΙ 388. 

ΒΕΙΡΗΑΝΙΒ ἡ μελοποιός: ΧΙΥ 6196. 
ἘΒΙΡΗΥΒ οομϊουβ 

«Αἴολος (ἔτ. 1) ΤΥ 184. 
Μελίβοια (ἔν. 2) 11 84 ο. (ἔτ. 8) Υ1] 8026, (ἔτ. 4) ΧΥ͂ 698. 
Πελταστής (ἴτ. 6) ΙΥ͂ 1874. 
14Ὁ. 1ποογῦ. (ἔν. 7) Π| ὅ8 84. 

ἘΝΧΙΑΒ 
ἐν Κολοφωνιακοῖς ([ν. 1) ΧἼ1Π 562 ἃ. 

ΒΨΔΙΟΘΕΒ 
ἐν τοῖς ᾿Εφεσιακοῖς (ἔν. 1) ΧΙΠ 5788. 

ΒΥΑΝΟΈΤΨ ΕΒ οοτη]ο 8 
᾿ἀνακαλυπτομένη (ἔν. 1) ΧΙΥ͂ 644 ---ἴ, 

ἘΥΑΝΤΉΕΒΗ ὁ ἐποποιός 
ἐν τῷ εἰς τὸν Γλαῦκον ὕμνῳ ΥΠΙ 2906. 
ΒΟΕῪΥΞΒ ὁ Πάριος, παρῳδιῶν ποιητὴς ἐνδοξότατος ΧΥ 6088: 
σῴξεται αὐτοῦ τῶν Παρῳδιῶν βιβλία τέσσαρα 101ὰ. 

(ἔτ. 1. 2) ΧΥ͂ 6999. 
ὙΒΥΠΎΥΘ οοτηϊοαβ 
᾿Ζγκυλίων (ἔτ.1.2.8) ΧΥ͂ 668 4. (ἔτ, 2) ΧΙΥ͂ 646}. (ἔτ. 4} 1Χ 869 6. 
᾿Δμάλϑεια (ἔτ. 1) 11 68 ἃ 8. 
᾿ἀνασῳξόμενοι (ἴτ. 9) ὙΠῚΙ 3404. 
᾿Αντιόπη (ἔν. 10) 1 47} οὔ, (ἔν. 12) Χ 4170 ο. 
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Ἄστυτοι ([τ. 14) 11 69 οα. 
Αὔγη (ἔτ. 16) ΧΙ 622 οἵ, 
Βελλεροφόντης (τ. 16) ΧΥ͂ 666 6Γ, 
Γανυμήδης ([". 117) ΝἹΊ 2480. (ἔτ. 18) ΠῚ 1104, δᾶ. 
4αίδαλος ([τ. 21) ὙΙ 2418. ᾿ 
“ευκαλίων (ἴτ. 24) 1Π 1006. 107. ] 
“Ιιονύσιος (ἔτ. 25) ΙἿ 260οα. 
Δόλων (ἔτ. 80) ΠΙ 1008. (τ. 81) ΧΙ 471 οα. 
Εὐρώπη (ἴν. 84) Χ 4170. 
Ἢχώ (ἔν. 88) ΥΙ1 800 Ὁ. 
Ἰξίων (ἔτ. 86) ΠῚ] 8414. 
Ἴων (ἔν. 81) ὙἼΙ 800}, οἵ, 8024. (ἔτ. 38) 1Υ̓ 1695. (ἔτ. 39) Χ' 

411-ς. 

Καμπυλίων, διαοίον οἰζαίαν Εὔβουλος ἢ ̓ ἀραρώς 4116. ὅθ26 
(ἔν. 41) ΧΙΠ δόδοά, (ἔν. 42) ΧΠῚ 511. (ἔγ. 48) ΧΙ 4116. 
(ἔν. 44) ΥἹἿΙ 2966. (ἔν. 46) ΧΙΥ͂ 642. 

Κατακολλώμενος (ιν. 41) ΙΧ 8968. (ἔν. 48) ΧΙ ὅ006. (ἔτ. 49) 
ΧΙΥ͂ 668. (ἔτ. 80) Χ 443. 

Κέρκωπες (ἔτ. 88) Χ 4174. (ἔτ. 84) ΧΙΠ ὅ670 ο. 
Κλεψύδρα τηθηηοταῦιπν ΧΙΠ ὅθτο, 
Κυβευταί (τ. 86) ΧΙ 411α. 
“Μάκωνες ἢ «4ήδὰα (ἴτ. 60) ΙΧ 8805. (ἔτ. 61) ΠῚ 1088. (ἔτ. 65}. 

ὙΠ 8809. ἐν “ήδᾳ (ἔτ. 62) ΧΙ 400 6. 
“Μήδεια (ἴτ. 64) ΝἼἿΙ 8006. 
Μμηυλωϑοίς (τ. 06) ΧΙ 4948, 

ΐ 

Μυσοί ([ε. 66) Χ 4116. ἑ 

πποσισαυαπααααισαναναμαμ 

Νάννιον, εἰ Εὐβούλου τὸ δρᾶμα καὶ μὴ Φιλίππου (ἔν. 61) ΧΗ 
δ688α. 

Ναυσικάα (ἔν. 068) ὙΠ 807. 
Νεοττίς (τ. 69) ΧΙ 4670. 
Ὀδυσσεὺς ἢ Πανόπται (ἔτ. 11) ΧΙ 478 ο. 

Οἰδίπους (ἔτ. 12) ΝῚ 289. 
Οἰνόμαος ἢ Πέλοψ (τ. 18) ΧΥ͂ 618. 
Ὀλβία (ἔτ. 14) ΧΙΝ 640}. 
Ὀρϑάννης (ἔτ. 16) 1Π 1080, οὗ, ΥἹ 298. (ἔν. 176) ΠῚ 108 

(ἔν. 11) ΠΙ| 1156 8. (ἔν. 178) ΠῚ 106, (ἔι. 179) Χ 4240. 
Πάμφιλος (ἔν. 80. 81. 82) ΧῚ 4718 6. 
Παννυχίς (ἔν. 84) ΧΠῚ δ08 6. 
Πορνοβοσκός (τ. 88) ΠῚ 1084. (ἔ". 89) ΤΧ 871. 
Προκρίς (τ. 90) ΧΙ δ68 Ὁ. (ἐγ. 91. 92) Χ 4239. 
Προσουσία ἢ Κύκνος (ἔτ. 98) ΥΠΠ 8018. 

τ τὐὐντσστὰἱτῦνοστσ. κν 
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Σεμέλη ἢ Διόνυσος (τ. 84) 11 86 Ὁ οὗ. (ὦν. 96) ΧΙ 4606. 
Στεφανοπώλιδες (τ. 98) ΧΙΠ δ51 ο΄. (ἔτ. 99) ΧΥ͂ 6796. (ἔν. 101) 
Χ 8846. (ἕν. 102) ΧΥ͂ 6906. (ἔτ. 104) ΧΥ͂ 6190 6. (ἔτ. 106) 
ΧΥ 6194. ; 

 Σφιγγοκαρίων (ἔτ. 106) ΠῚ 8040. (ἔν. 107) Χ 449 -- 460. 
(ἔτ. 108) ΧΙ δὅ8 ἃ. 

Τιτᾶνες (ἴτ. 109) ὙΙ] 2298. 
Τίτϑαι (ἴτ. 110) ΥἹΙ 811 ἃ... (ἔν. 111) ΠῚ 1064. (ἔν. 112) ΧΥ͂ 086. 
Φοῖνιξ (ἴν. 114) ΓΧ 8978, οἵ. δάπ. 
Χάριτες (ἔν. 116) ΧΙ] δὅ198. 
Χρύσιλλα (ἔτ. 116. 111) Χ1Π 5689 ο. 
Ψάλτρια (ἔτ. 118) ΧΙ 460. 
ἘΝ ἱποοεῦ. (ἔν. 119) 1 800. ({{. 120) 1 2ὅ Ῥο. ([". 121) Π| 47, 

(ὦ. 122) Π 496. (ἔτ. 128) 1 666. (ἔτ. 194)1 384, (ἔν. 196) 
1 25, (ἔτ. 136) 1 288. (ἔν. 127) 1 844. (ὦ". 198) Π| 664, 
(ἴι.181}1 398. (ἴι. 182})128.. (ἤν. 186) Π| 48. (ἔτ. 181) 1Π| 680. 
(ἔν. 188)1 285. ((. 189) Π1 1185, (ἔἴ. 161) 1 48. 

᾿ΕᾺΌΌ]1 σθύβιι8 ρουϊθυαηὺ ἔογΐαββθ ΠΠ θὅο, οἵ. δᾶη. 
ὙΒΥΠΙΌΕῈΝ ὁ διαλεχτικός 

"ἐν δράματι Κωμασταῖς (ἔτ. 1) Χ 4374 8, οἵ, δάμη. 
ΕΥΟΒΝΑΤΈΕΜΒ ρστατησηβίϊοαβ: Π 111 Ὀς, οὗ, δάη. 
ΠΟΧΎΒ ὁ ἈΑνίδιος (392 ἀ) 

"Γῆς Περιόδου ἐν πρώτῳ ΙΧ 8924. -- ἐν ἕκτῳ Υ1Π 2880. 
ΓΕΝΟᾺ ταϑάϊουβ: ΠΠ 464. 
ΓΕΝΥΒ ὁ Πάριος (861 6): (ἔτ. 1) ΙΧ 8676, οἵ, Χ 4295, 
ΤΗΕΜΒΕΥΞ 
ν τῷ γ’ τῆς Ἱερᾶς ᾿ἀναγραφῆς ΧΙΥ͂ θὅ8 6. 
ΜΑΘΗΥΞΒ ὁ Κορκυραῖος 
ν Ῥιζοτομικῷ ΧΥ 681 6. 
ΠΑΘΗΥΒ ὁ Νεαπολίτης 
» τῇ β’ τῶν περὶ ᾿ἀννίβαν ἹΙστοριῶν,(ἴν. 1) ΧΠῚ δὅτ7. 
ΜΕ. σοτηϊουβ 

ὁ Κορίνϑιος ν. ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ 
ΝΕΒ ὁ Καρδιανὸς καὶ Ζιόδοτος ὁ ᾿Ερυϑραῖος 

ν ταῖς ᾿Εφημερίσιν ᾿Δλεξάνδρου (ἔτ. 1) Χ 4840. 
ἘΜΟΙΡΥΒ στατητηδίίουθ: ΧΙ 4778. 4888. 
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ΕΥ̓ΡΗΑΝΤΥΞ 
ἐν τετάρτῃ “Ιοστοριῶν (ι. 3) ΥΙ 2518, 

ΕΥΡΗΟΒΙΟ ὁ Χαλκιδεύς, ὁ ἐποποιός (ρδ, 5511) 

ἐν Γεράνῳ (ιν. 8) Π| 828, υϊ] ρορία οἰδαίατ Εὐφορίων 1 
“᾿ρχύτας. 

ἐν τῷ περὶ ᾿Ισϑμίων (ἔν. 82) ΤΥ 1826, οἵ, 1881, ΧΙΥ͂ 6858. 
(τ. 839) ΧΙΥ͂ 6388 

ἐν Ιστορικοῖς Ὑπομνήμασιν (τ. 28) ΤΥ 164. (τ. 24) ΧΥ͂ τοῦ 
ἐν τῷ περὶ Πῆελοποιῶν (ἴν. 838) ΤΥ 1848. 
ἐν Χιλιάσιν (ἔτ. 44) Χ 4868. 
5015 Ἰποουΐαθ (ἔγ, 72) ΧΙ 4751, (ἔν. 18) ΙἹ 2684 6. (τ, 12 
Π 44. 

ΕΥΡΗΒΑΝΟᾺΗ͂, ὁ Πυϑαγορικός 
ἐν τῷ περὶ Αὐλῶν ΤΥ 1820, οἵ, ΧΙΥ͂ ρ0844 8δάη. 

ἜΨΡΗΒΟ οομϊουβ 
᾿4δελφοί (ἔ". 1) ΤΧ 879 ὁ --- 880 ο. 
αἰσχρά (ἔν. 2) Ὶ 807. 
᾿ἡποδιδοῦσα (ἔτ. 8) ΧΙ 508 Δ Ὁ. 
Θεωροί (ἔν. 7) ΤΣ 8990. 
“Μοῦσαι (ἴν. 8) ΥΠΙ 848}. 
Παραδιδομένη (ἴτ. 9) 1Π| 100 ἃ, 
Συνέφηβοι (τ. 10) ΙΧ 8714 6. 
(80. ἴπο, ({τ. 11)1 Τ1ἅ--ἢ 

ΕΥ̓ΡΗΒΟΝΙΥΞ 
ἐν Ὑπομνήμασιν (τ. 107) ΧῚ 498. 

ΕΥ̓ΡΟΙΣΙΞ οομλϊοὰβ 
Αἶγες ((-. 6) ΥΙΙ 801 8. (ἔτ. 7) ΠΠ 106. (ἔτ. 8) Χ 4268. (11 

ΙΧ 8808. (ἔτ. 16) ΙΧ 409. (ἔτ. 238) ὙΠ 2871. (ἔτ. 80) ΠῚ 94 
᾿Δστράτευτοι (ἴν. 860) ΓΧ 8970, οἵ. 100. 6. ᾿ 
Αὐτόλυκος (ἔν. 47) ΙΧ 868. (ἐ. 55) 2104. (ι. 60) ΠῚ 89᾽ 
Βάπται (τ. 68) : 416. (ἔ. 10) Π ὅ88 Ὁ. (ἔτ. 14, 2) 1Χ 810 

(ὦ. 177, 1. 9) 1 1888. (ἔν. 86) ΧΥ͂ 6664, 6618. , 
Δῆμοι (ἔν. 99) ΙΧ 8718.0. (ἔν. 101) ΥΙΗΞ 816. (ἔν. 107) ΠΙ 106 

(ἄν. 108) ΠῚ 128. (ἔτ. 118) ΤΧ 408. 
ὁ τοὺς Εἵλωτας ποιήσας (ἔν. 189) ΧΙΥ͂ 6886 οὗ (ἔτ. 1485) 18 8. 

ἐν Εἴλωσι (ἴν, 188) ΤΥ 188 68, 
Κόλακες (ἔν. 146) Υ 2180, υὉἹ ἅθ ἕδθυϊαθ ἔβιῃροσβθ ΠΝ 

(ἔν. 147) 1 τς (ἔ. 160) ὙΠ 8280. (ἔτ. 154) ὙΠ 898 
(ἔνι. 168) ΧΠ 5888. (γ. 169) ΥἹ 2806--2814. (ἔν 1010 
ΦΒΘΌ, οὗ, ΙΧ 4000. (ἔτ. 168) ΧΙΥ͂ 6804-- 6465, (ἔν. 11 
ΠΙ 100}. 
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᾿Μαρικᾶς (ἔτ. 198) ΧΥ 6906. 691 ο. 
Πόλεις (ἔν. 206) Χ Δ42ὅ8:Ὁ. (ἔτ. 214) ΙΧ 8998. 
Προσπάλτιοι (ἴτ. 248) Ὑ1Π 8268. 

Ι Ἐπξίχρχοι (ἴν. 258) 11 ὅ9 ἃ". (ἔτ. 266) ΤΥ 11τ0α. 
Φίλοι (ἴγ. 269) ΥἹ 2665, 
Χρυσοῦν Γένος (ἔτ. 281) ΙΧ 87ὅδ. ΧΙΥ͂ θὅ78. (τ. 284) ΧΙΥ͂ 

θδ8ἃ δἄη. (ἔτ. 298) ΙΧ 4086. (ἔν. 801) ΙΧ 4060. 
Τα. ἱποοχὺ. (ἔτ. 812) ΠΠ 568.6. (ἔν. 886) Π| 688. (τ. 886) ΧΙΥ͂ 

ΕΣ 6. (τ. 551) 1 1186. (ἐγ. 866) 1 88. (ἔν. 818). ΧΙ δ02 Ὁ. 
ΥΒΙΡΙΠΕΒ 
(6011 ἔγ. 15, 2) ΧΠῚ ὅθ60 Ὁ Ἔ. (ἔτ. 19) ΧΠῚ 582 4", (ἔτ. 20) 1Υ͂ 

169, 
(Απαγοτσηθομδθ 246. 448) 1 48. 
᾿ἀνδρομέδας ἐπεισόδιον ΧΠ ὅ8174. (ἔτ. 186) ΧΠῚ 661 Ὀΐ. ({τ. 146) 

ΧΙ 476. 

᾿(Αυρδδ ἔν. 269) ΧΙΠ 600. 4 ". 
ἐν τῷ πρώτῳ Αὐτολύκῳ (ἔτ. 282) Χ 413 ---Ξ, 
ἐν Βάκχαις (811) ΧΙΠ δ44 6". (680) ὙΠ 8626 ἢ, (143) ΠΙ 88 6". 

Ι (171) 1Ὲ 20}, (1127) ΥΙΠ 8445, (1129) Υ 1868 ἢ, 

Ῥδπδδθ ἔγ. 824) ΙΥ̓ 169 οὕ, (ἔν. 821, 6. 7) 11 40 ἢ. 

᾿Δεσμῶτις Μελανίππη ν. ελανίππη 
᾿Εὐρυσϑεύς (ἔν. 319) ΧΙ 498. 
Ἡρακλῆς (848) ΧΙΥ͂ 6190. (679) ΧΠῚ 608. (929) ΙΧ 4098}. 
Πησεύς (ἴν. 382) Χ 464 ο. 
᾿πετέδες (801) ΤΥ 168 ἢ. 
[ππόλυτος (3) ΧΙΠ 6000 6. (817) Χ1 680 4 Ἐ. (416) ΧΠΠ ὅ69 οἷ. 
(436) ΧΙΥ͂ θ400 5. (612) ΠΙ 122 0. 

Γρμϊρσθηΐδθ Αὐ]14. 8710) ΧΠῚ δ694. (648) ΧΠῚ 6628. 

᾿ζρῆσσαι (ἔτ. 4617) ΧΙΥ͂ 6400. (ἔτ. 468) ΧΙ 604. (ἔτ. 469) 11 978. 
ζύχλωψ (136) ΧΙΥ͂ θὅβο. (393) ΧΙΥ͂ θὅθ8. (410) 1 28 8ἤ. 
(634) Π' 364. 

"]ελανίππη Ζεσμῶτις (ἔτ. 486) Χ1Ι 5646 Ὁ ἢ. (ἔτ. 492) ΧΙ 618α. 
᾿ 644. (ἔτ. 496) ΧΠ 528 ἃ. 
"1ήδεια, ᾿υΐυ5. ἔλθ π]86 τὰ μέλη καὶ τὴν διάϑεσιν ἐποίησεν διὰ 

᾿ ΟΑ]Π86 ἰτασοθάϊατα συδτητηθθϊοθτα ὙΠ 2168, οἵ, Χ 4δ89. 
(σ. 193) ὙΙΠ 368". (826) ΙἿ 150, (1846) ΧΠῚ 682 αἾ. 

(4566) ΧΠῚ ὅ77 ἃ Ὁ. (1386) ΧΠῚ 685 6". 
θάϊρὶ ἔτ. 540) ΧΥ͂ 1015. 
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Οἰνεύς (ἔν. 662) ΧΥ͂ 666ο. 
(Οτϑϑίωθ ν. 817) ΙΧ 8168 ἢ 
τὸν Πειρίϑουν ὁ γράψας, εἶτε Κριτίας ἐστὶν ὁ τύραννος 1 

Εὐριπίδης (ἔτ. 592) ΧΙ 496}. 
Πλεισϑένης (ἴτ. 681) ΧΥ͂ 668}. 
Σϑενέβοια (ἔτ. 604) Χ 4216. (ἔχ. 610) Χ 421 κα. 
Ζ»κίρων (ἴτν. 611) ΙΧ 868. (ἔτ. 680) ΠῚ 766. 
(ΓΘ ΙΘΡῈΙ ἔν. 107) Ὗ 186ε ἢ. 
(Ττοδάσχῃ 1) 1 48,5. (1118) 11 66 Ὁ ἢ. 
Φαέϑων (ἔν. 182) ΧΙ 5084. 
(ΡΒΟΘμΙββαγαμα γ. 1488) 1 4Ὁ. 
Φρίξος (ἔτ. 880) ὙΙ 2640. , 
α Ὁ. ἱποϑγί. (. 892) ΤΥ 1686. (ἔι. 898) ΙΥ̓ 1686. (ἔτ. 894 

ΤΥ͂ 1660. (ἔτ. 896) ΥἹ 2100. (ἔτ. 896) ΧΙ 466}. (ἔτ. 597 
ΧΙΠ ὅθ! Ὁ. (ἔ:. 898) ΧΠῚ 599 5ᾳ. (ἔν. 899) ΧΥ͂ δθδ5᾽ 
(ἔν. 907) ΥἹἿἝ 2165. (ἔτ. 916) ΧΙ 429}. {(ἴ. 967) ΧΠῚ δε 
οἵ. δᾶπν». (1052, 8) ΧΙῪ 641. 

᾿Ἐπίγραμμα (ἃ. 2) Π 61}. 
᾿Ἐπινίκιον ἴθι ΑἸοϊΙϑάθιῃ 1 86. 

ἘΥΕΥΡΥΠΥΞΒ καὶ “Ζιυκαιοκλῆς ὁ Κνίδιος ἐνενηκοστῷ καὶ δ 1 
Διατριβῶν ΧΙ δοδ8[, οἵ. δάπ. 

ἘΝΤΗΙΔΩ οταῦου 
τὸν ἐπιγραφόμενον κατ᾽ αὐτῆς (ΡΒτγπΔ6) Εὐϑίου λόγον Ζ1ι 

δωρος ὁ περιηγητὴς Αναξιμένους φησὶν εἶναι ΧΠῚ ὅ916 
ὉΠ ὁοθ ας - 

ἘΥΤΗΥΟΙΠΈΣ οομηοὰβ 
φσωτοι ἢ ̓ Επιστολή (ἴτ. 1) ΠῚ 124}. ᾿ 

ΒΕΥΤΗΥΡΕΜΥΞ (018 Εὔδημος ἰταάίξατη, οἵ. ρτγαθέ. νο]. 1 Ῥ. χὰ 
ἐν τῷ περὶ Παχάνων ΤΠ ὅδ. 114. ΙΧ 8696. 8718. 
Ὀφψαρτυτικά ΧΙ δὅ16ο. ΐ 
ἔν τῷ περὶ Ταρίχων 1Π116ώ. 118. ὙΙ 801}. 8088. 818 

8888. 

ΕΥ̓ΧΙΤΗΒΥΞΒ ὁ Πυϑαγορικός ΚΡ 1570. 

ΘΟΑΙΕΝΕ ἡ Σμυρναία: ΧΥ 679ο, οἵ, αάη. 
ΟΑΙΕΝΥΞ Ῥεουρδιηθηὰβ γ. ἱπᾶθχ 1 
ΟΙΑΨΟΙΑΒ ([οτῦ. Γλαυκέδης) τηϑαϊοὰβ: 11 69, 
ΟἸΑΝΟΙΒΘῈΜΝ τιράϊουβ: 1Π| 818.ἃ, ν. ΟἸΑΎΟΙΑΒ 
σηάνοο ὑ 

ἐν ταῖς Γλώσσαις ΧΙ 480. 
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ΠΠΑΥΟΥΞΒ ὁ Μοκρός 
Ὀψαρτυτικά ΧΙ ὅ16ο. ΧΙΥ͂ 6616. ἐν (τῷ) Ὀψαρτυτικῷ ὙΠ 

8248. ΙΧ 8690. 

ΝΑΤΗΛΔΕΝΑ: νόμον συσσιτικὸν συνέγραψεν ΧΙΠΠ 685}. 
ΟΕΟΙΑΒ ὁ ᾿4ϑηναῖος (67 8) 
ἐν τῷ περὶ Ἑταιρῶν ΧΙΠ δ96. 688 ἃ; οἵ, ὅδτα. 
ΟΕΘ6Ὸ (Γόργων) 
ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν Ῥόδῳ ϑυσιῶν ΧΥ 6978. 

ἈΘΝΟΟΘΙΕΒ ὁ Ῥόδιος 
ἐν Κορωνισταῖς ὙΠΠ 860. 
ΛΟΝΟ ὁ ᾿ἀκαδημαικός ΧΠῚ 602 46. 
ΑΝΝΟΝΙΒ πλάναι 1Π 88. 
ΔΕΜΟΘΙΥΞΒ ὁ Μεπρεάτης 

ἐν τῷ Περὶ τῶν κατὰ Φιγάλειαν (παρὰ Φιγαλεῦσι 442 Ὁ) νομίμων 
(ἢ..1}1} 1481-- 1490. ΧΙ 4179 ο. (ἔτ. 2)Χ 442. (ἔτ. 8) ΧΙ 4608 ἃ. 
ΠΡΟΟΝΑΤΙΟ ὁ ΜΜενδήσιος 

ἐν τῷ περὶ Πλακούντων 648. 
ἸΟΑΤΑΒῪΒ ὁ ΜὨιλήσιος 
ἐν τῇ γ΄ τῶν Γενεαλογιῶν (τ. 885) ΙΥ̓ 148 
Περιηγήσεις: Ἑκαταῖος ἢ ὃ γεγραφὼς τὰς Περιηγήσεις ΙΧ 4106. 
Ἕκ. ἐν ᾿'Δσίας Περιηγήσει, εἰ γνήσιον τὸ βιβλίον: Καλλίμαχος 
γὰρ Νησιώτου αὐτὸ ἀναγράφει ΤΠ Τ0Ὁ. 

ἐν ᾿Δσίας Περιηγήσει (ἔτ. 112) 1 ΤΟΡ. ἐν τῇ ᾿“σίᾳ ἐπι- 
γραφομένῃ (τ. 829) ΙΧ 4106. 

ἐν τῇ τῆς Εὐρώπης Περιόδῳ (οια. ΒΗ Ο) Χ 4414. ἐν 
δευτέρῳ Περιηγήσεως (ἴτ. 290) Χ 4470. 

ἴστο ποτὶ ἰπἀϊοαίο (ἔτ. 289) ΠῚ 1146. (ἔτ. 290) Χ 4186. (ἔτ. 341) 
Ῥ ΠΕ 3564. 
ΡΥΠΕ δα γ]1 τηδῦθυ, Μοβοβίηβδθ Αὐὐίοϑθ ἰϑπηθοστσα ροθύνδβ 
Π8 
ἢ ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Σκύλλῃ ὙΠ 2970 6. 
ἘΡΥΠΎΒ ὁ Σάμιος ἢ ̓ 4ϑηναῖος (2978) 

ν τοῖς ᾿Επιγράμμασιν ΤΥ 11θ0ο4. ΥΠΠ 3441---846Ὁ. ΧΙ 4712} 
--4185Ὁ. 4804. 4974. 

Ἰσθτίαθ β6ϊ5 ὙΠ 2978. 
ἜΜΟ ὁ Θάσιος, ὃν ἐκάλουν Φακῆν (698 ο) 
είπνου ἀναγραφή 1 Β5Ὁ. 
ὑμοδία εἰς τὸν ἀρχαῖον τρόπον, ἣν ἐπιγράφουσιν Φιλίνην 
(8, Φίλινναν) ΧΥ 699. ἐν Φιλίννῃ (ἴτ. 1) ΠΙ 1080. 

] 

! 
᾿ 
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Παρῳδίαι (ρ. 42---44 Β) ΧΥ͂ 6980- -6994. ΙΧ 4066, οἴ, 406. 
--4010. --- Γιγαντομαχία ρᾶτοάϊα ΧΥ͂ 6998. ΙΧ 4018. 

ΟΔΓΙΩΙΠ18 Ἰποου ΓΧ 4078. 
ΒΕΘΈΕΈΝΟ ν. ΑΝΘΒΟΤΙΟΝΙΒ Γεωργικά 
ἨΒΟΘΈΒΑΝΌΒΗ ὁ “ελφός 
Ὑπομνήματα: ἐν ἕκτῳ (ἴτ. 2) ΤΥ 1624. ἐν τῷ ἐπιγραφομέν, 

ὝὙπομνήματι ἀνδριάντων καὶ ᾿Δἀγαλμάτων (ἔτ. 45) Υ 2100 
ἐν (τοῖς) Ὑπομνήμασιν (ἔτ. 1) ΧΙ δ074. (ἔτ. 4) ΥἹ 248. 
(ἔ. 12) ΧΙ 6214. (ἔν. 14) ὙΠΠ 8811 5αᾳ. (ἔτ. 22) Χ 451 
(ὅγ. 36) ΧΠῚ δὅ6484. (ἔτ. 29) ΠῚ 1076. (ἔτ. 81) ὙΠῚ 866. 
(ἔυ. 82) ΧΙ 419. (ἔϊ. 84) Χ 4194. (ἔ-. 86) ΠΠ 871}. (ἔτ. 8. 
1ΠΠ 1088. (ἔν. 40) ΥἼΠ 3846. (ἔτ. 42) ΙΧ 4004 6. (ἔν, 4 
ΧΙΥ θῦθο. οΥγοῦα οἰδαῦασ ΠῚ 888. | 

ΡΤΟ πὸρ ποιηϊηδίο (τ. 8) Ι 260. (τ. 5) ὙΠ 2896-- 
(. 6) ΥἹ 3494. (ἔτ. 17) ΥἹ 2614}. (ἔτ. 8) 1Υ̓͂ 1616, (ἔτ. ! 
ΥὟΙ 3504--- (ἔς 10) ΤΥ 185. (ἔτ. 11) ΙΟΙ 8605}. {πὶ 
1196. (ἔν. 16) ὙΠΙ 8404. (ἔτ. 16) ΥΠΙ 8488. (ἔτ. 17) ΥἹ 
8484. (ἔν. 18) ΧῚΠ δ44.ἅ. (ἔν. 19) ΥἿΠ 8444. (ἔτ. 30), 
4448. (ἔν. 21) ΧΙ 4116. (ἔτ. 28) Χ 4820-- ἃ, (ἔτ. 24) Π 44 
(τ. 26) ΧΠῚ 512 46. (ἔτ. 217) ΧΠῚ 692}. (ἔτ. 28) ΧΠΠ 584. 
(δε. 80) 1Υ͂ 1748. (ἔτ. 3871 188. (ἔτ. 86) ΠῚ 65. (ἔν. 88) 
2298. (τ. 89) ΥἿΙ 895 6. (ἔτ. 41) 1 ὅ8. (ἔν. 48) ΧΙΥ͂ 662 ε΄ 

ἨΕΒΟΘΈΒΙΑΝΑΧ ὁ ᾿Δλεξανδρεύς, ὁ τὰ Κεφαλίωνος ἐπιγραφόμε, 
Τρωικὰ συνϑείς (ἔν. 8) ΙΧ 898. ὁ τὰς ἹΙστορίας γράψας ἡ 
804, ΤΥ 165). ποιήματα (3) ΤΥ 1659}. 

ΗἩΒΟΘΕΞΙΑΒ ν. ΚΥ̓ΠΡΙΑ ἘΠΗ 

ἨΒΟΘΈΒΙΡΡΥΒ οοϊηϊοῦβ 
᾿4δελφοί (ἔτ. 1) ΝΠ 2900 ---οαο, δᾶπ; οὗ, ΤΧ 408 46. 
Φιλέταιροι (ἔτ. 2) 1 219 ἃ. 

ἨΒΟΕΒΙΡΡΥΒ ὁ Ταραντῖνος (516 ο) 
Ὀψαρτυτικά ΧΙ δ166ά. 
Πλακουντοποιικὸν σύγγραμμα ΧΙΝ θ48 ἢ. 

ἨἩΒΙΙΟΠΟΒΥΞΒ ὁ ᾿ϑηναῖος (2329 6), ὁ περιηγητής (406 ο) 
ἐν α΄ περὶ ᾿Δκροπόλεως (τ. 8) ΤΧ 4064. ἐν τοῖς περὶ ᾿4χ( 

πόλεως (τ. 58) ΝΙ 2296. (τ. 6) 1Π| 45". 

ΗΒΙΠΑΝΙΟΥΒ 
ἐν (τοῖς) Αἰγυπτιακοῖς (ἔν. 149) ΧΙ 4τ04. (ἔν. 160) ΧΥ͂ 67 

θ0808 οὐ Ὀο. 
ἐν τῇ εἰς Ἄμμωνος ᾿ἀναβάσει (ἴτ. 161) ΧΙΥ͂ θὅ88. 
ἐν α΄ “ευκαλιωνείας (τ. 17) Χ 4160. 
ἐν ᾿Εϑνῶν Ὀνομασίαις (ἴγ. 98) ΧΙ 462 4. 
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ἐν ταῖς ᾿Ιστορίαις (τ. 8) ΤΧ 410. 
ἐν Καρνεονίκαις, ἔν τε τοῖς ἐμμέτροις κὰν τοῖς καταλογάδην 
 (γ. 122) ΧΙΥ͂ 6886. 
ἐν Κτίσεσιν (ἔτ. 110) Χ 447. 
ἐν τῷ β΄ τῆς Φορωνίδος (τ. 8) ΙΧ 410, 
ΠΌΤΙ ᾿ποουῦ ({γ. 165) 1 848. 

Τροχίλος (ἔν. 4) ΓΧ 408 Δ. 
ΡΗΑΒΗ͂ΤΙΟ βορμϊβύα 

ἐρὺὶ τοῦ παρ᾽ νακρέοντι λυγίνου στεφάνου ΧΥ͂ 6789. 
Περὶ τοῦ παρὰ Ξενοφῶντι ἐν τοῖς ᾿ἡπομνημονεύμασιν 'ἄντι- 
φῶντος ΧΥ 0153. 

ΒΑΘΠΈΟ ὁ ᾿Εφέσιος, στατηγηδίϊοαβ: [Π ὅ2 0. ΠΠ 768. 111. 
ΜῈ 5050. 8086. ΧΙ δὅ084. ΧΙΥ 6470. -- ἰοτύ. ΧΙ 4798 

Ἡράκλειτος οο4), εἴ. ἄπ. 
ΝΑΘΟΙΤΟΕΒ ὁ Κυμαῖος, ὁ τὰ Περσικὰ συγγράψας (1488. 611}) 
ν α’ Περσικῶν (ἔν. 1) ΧΙ 614 ο. 
ν τῷ β΄’ τῶν ἐπιγραφομένων Παρασκευαστικῶν ([". 2) 1 14δ 8 
-π-1408. ἐν τοῖς Παρασπευαστικοῖς (ἴν. 4) ΧΠ 8110. 

3418 Ἰποουΐαθ (ἔτ. ὅ) 11 48 ο. 
-ΒΑΟΘΙΤΌΕΚ ὁ Λέμβος (ϑἷἰο προϊαπ6) 
"στοριῶν ἐν τῇ κα΄ (ἔτ. 8) ὙΠ 338 Ὁ. --- ἐν τῇ λς΄ (ἔν. 4) Χ1ΠΠ 
1 δή84 Ὁ. --- ἐν τῇ λζ΄ (ἔτ. 6) ΠΙ| 986. --- 1ῦγο ποη ἱπάϊοαΐο 
Τ ΧΠΠ δθ6θ8. 
ΠΑΟΙΤΘΕΞ ὁ Μοψεάτης: ΥἿ 2848. 
ἸΑΘΟΙΠΡΕΞ ὁ Ποντικός (ὁ Ποντικὸς λεσχηνευτής 649 ο) 

᾿ β' περὶ Δικαιοσύνης ΧΠ δ281--ὅ240. ἐν τῷ περὶ 41:- 
Ἰχαιοσύνης ΧΙ 621 68, 
1 τῷ περὶ ᾿Ερωτικῶν ΧΠΠ 6020. 

τῷ περὶ Ἡδονῆς ΧΙ 5124--ο, δ251. ὅ88.. δὅ801--- ὅ870- 
Οὔ !, οἵ, δᾶ. δ84 6Γ, 
τρίτῳ περὶ Μουσικῆς Χ 4054. ΧΙΡ 624..-- 62θ8. 

ββοβασυτη ὙΘΙΒΙΟΆ].9) ΧΙΥ 649, οἵ, δη. 

ΠΑΘΠΙΌΑΒ δύο Συρακόσιοι, αἴθτασα. 5βουρ5ῦ Ὀψαρτυτικά 
Ἵ δ1θ0ο. Οἔ, ΧΙ 661. 

ν Ὀψαρτυτικῷ 1 ὅ8Ὁ. ΠΙ 1066. 1148. ΥἹΙ 8284. 
» τῷ περὶ Θεσμῶν (᾿Ἐδεσμάτων οο"]) ΧΙΝ 6478. 
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ἩΒΠΒΑΟΙΙΘΕΝ ὁ Ταραντῖνος, ταθα]οῦ8 
ἐν τῷ Συμποσίῳ 11 ὅδε". ὁ48. 646. 6146, ΠΙ Τ4Ὁ. 796 

1200 --α. ' 

ἨΒΒΑΟΙΙΘΕΒ ὁ τῶν κωμῳδιῶν ποιητής 

{80.. ἅπ6. (1. 1) ΧΙ  559ι|6: 
ἨΒΗΑΟΙΙΤΎΒ ὁ ϑεῖος (610 8) 

(ἔν. 16) ΧΠῚ 6108. (ἔτ. 64) Υ 118. 
ἨΒΗΛΑΟΙΠΙΤΥΒ ἢ) 

ἐν τῷ ΞΞενίζοντι Χ 4144. 
ἨΒΠΑΟΙΙΤΎΥΒ σγδιητηδίϊουβ νυν. ἨΕΒΑΟΙΕΟ 
ἩΒΗΜΕΒΞΙΑΝΑΧ ὁ Κολοφώνιος 

Λεόντιον οδγλθη ὑγϊρὰβ ΠΌΤῚΒ ΟΟΙηροδβίθαμῃη, ὧν ἐν τῷ τρ 
(ἔν. 2) ΧΠῚ 5974--- 990. 

ἨἩΒΉΜΙΑΒ ὁ Κουριεύς 
ἐκ τῶν ᾿Ιάμβων (ς}0]. Ρ. 141) Χ1Π 8668 ἀ 6. 

ἩΒΉΜΙΑΒ ὁ Μηϑυμναῖος 
ἐν τρίτῃ Σικελικῶν ([τ. 1) ΣΧ 488. 

ἨΒΉΜΙΑΒ ὁ τοῦ Ἑρμοδώρου, Σάμιος: Χ1Π 606. 
ἨἩΒΈΉΜΙΑΒ (ογίαββθ ϑϑπιαβ, ΗἨθυιθ  ΟΥἹ Π]188) 

ἐν τῷ β΄ τῶν περὶ τοῦ Γρυνείου ᾿Δπόλλωνος (ἔτ. 2) ΤΥ 149 ἃ --- δ 
ΗΕΕΝΙΡΡΥΒ οοτηϊουβ : 

᾿Δρτοπώλιδες (ἴν. 11) ΠΙ 119. 
Ζημόται (ἴτ. 15) 1 288. 
Θεοί (ἔν. 28) Χ 4265. (ἔτ. 29) ΧΙ 418... (ἔτ. 81) ΧΙΥ͂ 6860 
Κέρκωπες (ἔτ. 86) ΧΙ] ὅδ1 8. (τ. 86) ΧΙΥ͂ 060 6. (ἔτ. 817) ΧΙ δ 

(ἔν. 89) ΠῚ 1985 
Μοῖραι (ἔτ. 41) Χ 4186. (ἔτ. 48) ΧΙ 4104. (ἔτ. 44) ΧΙ 48, 

(ἰ. 46) ὙΠ 8444. ({τ. 417) ΧΥ͂ ρ688, οὗ ΧΙ 487 οἴ. 
Στρατιῶται (ἔν. 51) 1ΠΠ τῇ ἃ. (ἔτ. 52) ΧΙΥ͂ 6496. (τ. 58) ΧΙ 48" 

(ἔν. 88) ΧΙ δ24}. (ἔν. 60) Χ 4288. 
Φορμοφόροι (τ. 62) ΧΥ͂ τ00. (ἔτ. 68)1 216" 
[Δ Ὁ. ἱποδγῦ. (ἔν. 76) 1 180. (ἔν. 19) Π| ὅ96. (ἔν. 8) ἢ ὃ 

(ἔν. 82}1 99 68, Ε 
Ἴαμβοι (ἔν. 68) ΠῚ τό 6. (ἔτ. 70) ΧΙ 4616. (ἔτ. 14) ΧΥ͂ 66: 

(ἔν. 175) ΧΥ͂ 700 ἃ. [Ιϑυιῦοβ ἀϊοῖϊῦ Αὐμοηδθὺβ ΧΥ͂ 0998, ( 
παρῳδίας ΒΟΥΊΡ51586. αἷῦ ἩθΥΡΡῦτα. 

ἩΒΈΕΝΙΡΡΥΒ ὁ Σμυρναῖος (821), ὁ Καλλιμάχειος (ρδβδϊπι) 
ἐν τῷ α΄ περὶ ᾿Δριστοτέλους (ἔν. 42) ΧΠῚ ὅ89.ς. ΧΥ͂ ὁ96 6: 
ἐν τῷ περὶ Γοργίου (τ. ὅ8) ΧΙ δ08 46. 

1) Ἡθτυϑοϊτξατη οοταΐοιτι Ῥίο]θιηϑοὶ ἩΘΡϑοβίϊουβ ἔγαπᾶθ πϑῦππι 6586 “" 

Νδῖοκ ΜΕ]. συ. τότ. Ὗ 291. ε 



Ἶ 
ἐν τοῖς περὶ τῶν Ἑπτὰ Σοφῶν (ἴτ.16) Χ 4488. 
ἐν τοῖς περὶ ππώνανχτος (τ. 14) ὙΠ 8210 6. 
ἐν τῷ περὶ ᾿Ισοκράτους (ἴτ. 86) ΧΠῚ 892 4. 
ἐν τοῖς Περὶ τῶν ᾿Ισοκχράτους μαϑητῶν (τ. 64) ΥΠ|Π 8430. 

(ἔν. 69) Χ 451. 
ἐν α΄ Νομοϑετῶν ([τ. 1) ΙΥ͂ 164 ἃ. -- ἐν ἕκτῳ περὶ ΙΝΝομοῦ". (ἔν. 7) 

ΧΙΥ͂ 6190. --- ἐν τοῖς περὶ Νομοϑ'. (ἔτ. 6) ΧΠΠ δδδΌὈ ο. 
5615 ᾿ποοσΐϑα (ἔγ. 18) 11 ὅ8{. (ἔν. 2282) Υ 218. (ἔ-. 26) 1Υ̓͂ 1689. 

(ἔ. 48) 1 2182. (ἔτ. 46) ΥἹ 2520. (ἔν. 62) 1Υ͂ 1602. (τ. 68) 
Ἐ210. (ἔγΓ. 81) ΧΙ 478. 

ΜΊΠΙΡΡΥΒ (ἙἙρμοκλῆς οομ!) ὁ Κυξικηνός: Ῥαθᾶπο5 ΧΥ͂ 6978. 
ἸΒΜΟΟΙΠΈΕΜΒ ν. ΗἩΒΕΜΙΡΡΥΒ ὁ Κυξικηνός 
ἙΜΟΝΑΧ (Ἕρμων 81) στατητηδύϊοιβ 
'ν Κρητικαῖς Γλώσσαις Π|Ι 166. 811. ΥἽ 9670. ἐν Γλώσσαις 
ΕΝ 55 ο. 

ν ΖΣυνωνύμοις ΧΙ 480. 
ἴΌΤΟ ποῖ ποιηϊηθίο ΧΙ 5602 Ὁ. 
ΒΟΡΕΞ ΑΥ̓ΤΙΟΥΞ: ΠΙ 99. 
ΒΟΠΙΑΝΥ ΑΚ στατητηδίϊουβ: (1 821, 21 1)) 11 ὅδε, οἵ, απ. 
146 οὐΐατη 1 806 8417 
ΟΠΙΟΥΒ ὁ Βαβυλώνιος (222), ὁ Κρατήτειος (ρδ 8511) 

ν ἔχτῳ τῶν Κωμῳδουμένων ΧΙΠ ὅδθε. 591. 
ν τοῖς Συμμίκτοις ὙὝπομνήμασιν Ὑ11Π 840. 
ν τοῖς πρὸς τὸν Φιλοσωκράτην Υ 21δ[. 219 ο. 
ῬΙΡΥΆΤηΓηΘ, 2228. 
ὉὍΤΟ ΠΟΙ ποιηϊπαίο ὟΙ 3844. 
ΟΡΟΒΥΒ ὁ Ἡρακλεώτης 

» ιζ΄ τοῦ καϑ' Ἡρακλέα Λόγου (τ. 81) ΙΧ 4118. 
ὉΤῸ ΠΟΙ ποιηϊπδίο (ἔγ. 38) ΧΙ 414. (ἔτ. 7) ΧΠῚ ὅδ6, (ἔτ. 28) 
ΤΠ τῇ, (ἴγ. 60) ΧΙ 604}. (ἔτ. 61) ΥἹ 2310. 
ΟΡΟΤΥΞΒ ὁ ᾿Ζλικαρνασσεύς 
τοριῶν α΄ (11) ΧΙ] διταῦ, ΧΙΥ͂ θ21α ", (26) Υ͂ 2100. (71) 
ΠΠ 186. (94)1 195. (4338) ΙΥ̓ 148, ΧΙΡ 6418. (186) 
ΧΠῚ 603, (188) ΙΧ 396.. (188) Π| 4δεὉ ἢ. (198) ΧΙΥ͂ 
051. δάπ, (212) ΧΙΥ͂ 618} ἢ. 
(62) ΧΥ 1018. (17) ΠΠ 1146". (92) ΠῚ 1106. (129) ΙΧ 
ΠΡ, οἴ, 6, (438) Χ 4880. (185) ΧΙ]Π ὅθ96ο, οἵ, ἃ “3, (161) 
Τα (78.114) ΥἹΙ 261 οἾ, 

(20) ΧΙ 418}. (108) ΙΧ 400 6., οἵ. 1100. ο 
(Χ 8996. (238) Π| ὅτ ο΄. (62) Π| 4845, (131) ΥἹΠ 8848". 
(88) ΧΙ 502 ο. 
ἩἨΒΝΛΕΤΒ ΠΤ. 40 
ἢ 
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ς΄ (15) Χ 486". (84) Χ 4210. (121) ΧΠ δ4100ο. (129) ΧΙ 
θ28οα ἢ, ] 

ξ΄ (1Ὁ) ΧΙ 486[]6. (118) ΙΥ̓͂ 1464}. (168) ΙΧ 4018. 
ἡ΄ (105) ΙΓ 2666. 
9' ((Θ) ΤΥ͂ 1488. (82) Υὦ 1380- ἃ, ((10)1Υ 146}. (190) ΠΙ119᾽ 

ἨΒΕΟΒΘΟΤΥΞἙ ὁ Μύκιος | 

ἐν τῷ περὶ Σύκων 1Π 16. 184. ἱ 
ἩἨΒΕΟΝΌΑΒ ᾿ΔῃαθορυδρμυΒ 

ἐν Συνεργαζομέναις (τ. 2) ΠῚ 860. Ι 
ἨΕΒΗΟΡΎΥΤΗΥΒ ' 

ἐν Ὥροις Κολοφωνίων (ἔν. 1) ὟΙΙ 297 εἴ. 
ἨΒΒΙΟΌΥΒ 

ὁ τὸν Αἰγίμιον ποιήσας εἴθ᾽ ᾿Ησίοδός ἐστιν ἢ Κέρκωψ ὃ ὕω 
σιος (Η65. ἔν. 7) ΧΙ 508 ἃ. πὰς ρογεϊποῦ (ἔτ. 180) ΧῚΠ δδτα ἃς 

ἐν τῇ ᾿Δσπίδι (306) Υ͂ 1806. (895) Υ 189 ἃ ἢ. ᾿ 
ὁ τὴν εἰς Ησίοδον ἀναφερομένην ποιήσας ᾿ἀστρονομίαν (ἔν. 

10. 11) Χ 491 ἅ. | 
(Ἔργων 41) ΤΠ ὅ8α4 ἢ. (841) 186, (888) ΧΙ 4895, (Ὁ 

ΠῚ 1000 5. ΧΙΥ͂ 668 45, (669) ΠΟ 688". (690) ΠῚ 116 
(693) ΧΙ 785,5, (696) Π| 4165. (696) Χ 4269 Ὁ. (123) Υ΄ 
804 οα ", ᾿ 

αἵ εἰς Ἡσίοδον ἀναφερόμεναι Μεγάλαι Ἤοϊαι καὶ Πῆεγον 
Ἔργα ΥΙΠ 864. ἐν ταῖς ᾿Ηοίαις (ἴν. 161) Χ 4280. {Σ᾿ 
ὅϑοθδ, ν. δάῃν 

ἐν Κήυκος Γάμῳ (τ. 111) Π' 49, τ] εἰριϊβοαῦαν οατππθεν 
αὐἰθυβάδπι ἀϑιηπδύῦαμ 6586. ἢ 

ἐν τῷ β΄ Μελαμποδίας (ἔτ. 198. 194) ΧΙ 4988. -- ἐν τρῦ, 
(ἔι. 196) ΧΤΠ 6098. --- ἐν τῇ [Μεῖ. (ἔτ. 192) Π 404. ἱ 

Ἠδβ10α1 οδυαθη βρασίατα 1Π 116ὲ---α, 
ΗΙΟΈΞΒΙΥΚ ὁ ᾿Ερασιστράτειος (87 Ὁ) 

ἐν δευτέρῳ περὶ Ὕλης 11 1188. ΧΥ͂ 68194. θ89οᾶ. ἐν Ων 
περὶ Ὕλης ΥἹΙΙ 2788. 2894. 2940. 298 8:0. 5'πὸ ὑϊαϊο ἢ 
87 Ὁ. 6--οῦ, 1166. ΨΙΙ 286}. 2886. 804. 8064 6. 8084. 80 

810. 8120. 8188. 81846. 8140. 815 46. 8200. 6. 521 8, ᾿ν 

828. 8271. 828}.ο. ᾿ 
ΗΙΒΕΟΝΎΥΜΥΒ Οαδταϊδηυβ: (ἔν. 1) Ὗ' 206 6. (απΐθ ἔν. 1) Υ 217 ἱ 
ἩἨἩΠΙΕΗΟΝΥΜΝΥΞ ὁ Ῥύδιος, ὁ περιπατητικός (602 8), ᾿ἀριστοτέλ 

μαϑητής (424 Ὁ). 
ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς (ἔν. 10) ΣΧ 48δ8. 
ἐν τῷ περὶ Κιϑαρῳδῶν, ὅπερ ἐστὶ πέμπτον τῶν» περὶ Τ|ς 

τῶν (ἴν. 5) ΧΙΥ͂ 686. ' 



ἐν τῷ περὶ ΜΙέϑης (ἴν. 2) ΧΙ 499. (ἔν. 8) Χ 4241, 
ἐν τοῖς ᾿Ιστορικοῖς Ὑπομνήμασιν (ἔν. 6) Χ1Π ὅδ76. (ἔν. 7) ΧΠΠ 

6044 --- 

Προ ποὸπ ἱπάϊοαΐο (ἔν. 117) ΧΠῚ 602 ἃ. (ἔτ. 260) ΧΙΠῸ δὅθ 8}. 
(ὦ. 832) Π 485}. 

ἸΡΡΑΘΟΗΑΞ 
ἔν τῷ α΄ περὶ τῆς Καρχηδονίων Πολιτείας (ἴν. 1) ΧΙΥ͂ 6808. 
ΤΡΡΑΒΟΗΥ οοτηϊοῦβ 
ἀνασῳζόμενοι (τ. 1) ΧΙ 417, 
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ῬΑΒΟΗΥΚΝ ὁ τὴν Αἰγυπτιακὴν ᾿Ιλιάδα συνϑείς (101 4): ἴη49 
1018. ΙΧ 8980. 

ῬΑΒΥΞ: 1 1446. 
ῬΙΑΒ ὁ Ἐρυϑραϊος 

ἦν τῇ β΄ τῶν περὶ τῆς πατρίδος ἱΙστοριῶν (ἔν. 1) ΥἹ 268 --- 269, 
ῬΙΑΒ ὁ σοφιστής 
ν τῷ ἐπιγραφομένῳ Συναγωγή (ἴτ. 1) Χ1Π 609. 

ΡΟ ὁ ἄϑεος: (ἔν. 1) Χ7Π 610}. 
ΡΟΟΒΑΤΕΒ 
ν τῷ περὶ “ιαίτης, ὃ τινὲς μὲν ἐπιγράφουσι περὶ Ὀξέων 
[νόσων], οἱ δὲ περὶ Πτισάνης, ἄλλοι δὲ Πρὸς τὰς Κνιδίας 

γνώμας (ΤΙ 282 1)) 1 48 68. --- ἐν τῷ περὶ Πτισάνης (11 460) 
Τ ὅτο, 

ν τῷ περὶ Τόπων (11 80) 11 46ο. 
» τῷ περὶ ὙὝδάτων (ΥἹ 1182) 1 46. 
ὕχο πο ἱπαϊοδίο (Υ 842. Ὗ 88) 1 465. --- ἸΙοοὰϑ ΠΝ 
ΙΧ 3990. 

ῬΟΠΟΟΘΗΥΒ ὁ Μακεδών 
᾿πνητικαὶ ᾽᾿Επιστολαί δ Τιγποθατη ϑϑχηΐθτα ΠΥ 128 ἃ--Ο. --- 
τῇ πρὸς Λυγκέα ᾿Επιστολῇ 11Π| 12046. ΙΧ 4028. ΧΙΥ͂ 6144, 

-- πίπο βυμηρίυστη ἢῆΊ]ακεδονικὸν Συμπόσιον ΠΠ1 1276. 1Ὁ 
1286--- 1304. 

ΟΝΑΧ ὁ ἰαμβοποιός, “Ῥαχοἀίατυτα ἱπυθηΐου ΧΥ͂ 698 Ὁ. οἰὰϑ 
Ἰαταθυβ ΧΥ͂ 1016, οἵ ἐξηγησάμενοι ὟΠΙ 834. 

ἐν τοῖς Ιάμβοις (ἔτ. 81) ΙΧ 810}. (ἔτ. 68) Υ11 8248. 
ἴπθ {{π]|0 (ἔν. 84) Π| 780. (ἔτ. 36) ΥΠΠ1 804. ((1. 86) 1ΙΧ 
8880, ΧΙΥ 646ς, οἵ, θ466 δάη. (τ. 88. 39) ΧΙ 49δοα, 
(τ, 40) ΙΧ 816... (ἔτ. 41) ΧῪ ὁθ0αῦ. (ἔ;. 700) ΙΧ 8788. 

405 
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(ἔτ. 81) Π| 496. (ἔτ. 86) ΧΥ͂ 6980. (ἔν. 97) ΧΙΥ͂ 6541 
(ἔν. 188) 1 69. : 

γ. ΑΝΑΝΙΥΝ 
ΗΙΡΡΥΒ ὁ Ῥηγῖνος 

50415 ᾿ποουΐίϑα (1. 7) 1 810. 
ἨΗΟΜΕΆΈΥΞΒ ὁ τῶν ποιητῶν βασιλεύς (11 40 8) 

᾿Ιλιάδος 
Α (τι (90) Χ 4686. (226)1 11}. Υ 1188. Χ 4880. 

Ι 1886. ΧΥ͂ 6148, (624) 1Π 669. (688. 660) Χ 458, (60, 
ΧΙΥ͂ 6211. 

Β (219) ΧΙ 4804. (226) ΧΠῚ 566. (881) ΥἹΠ 8648. Χὶ 420 
(404) Υ 1868, (408. 409) Υ͂ 1176. (651) Χ 4588. (68 
Ὺ 1180. (628) Χ 4686. (181) ΧΙΥ 6826. (782) Χ 468 
(158) 11 418. 

Γ' (1038) ΧΙ 498. (1106. 118) ΧΥ͂ 660ο.ἃ. (1258) Υ 191 
(466) 1882}. ΧΠ] 666}. (469) ΧΙΠ ὅ66.. (245) Χ 43 
(246) ΠΙ| 408. (268) Χ 426 46. (292) ΧΙΥ 6600. (816) Χ 
θ826. (886) Υ͂ 1912. (892) 1 186. 

4 (4) ΧΙ δ1886. (8) ΧΙ 181 ἃ. (89) Χ 468}. (92) Χὶ 468 
(2862)1 188 Υ̓ 1921. 1988. 

Ἐ; (88) ΧΠ ὅ4θ0ᾶ. (188) Χ 468. (226) Χ 4584. (860) Γ΄ 
24θ8. (810) Χ 4δὅ8ο.. (458) Χ 4688. (4817) 1 26}. (θέ 
Χ 468}. ἶ 

Ζ (00) Χ 4δ8.. (127) Χ 4880. (186) 1 2600. (188) ΧΙ δ1: 
(468) ΧΙ 498}. (114) 186... (206) Χ 458. (208) 1 16 
(260) Π| 8δ.. (266) 1 10Ὁ. 

Η (26) ΤΙ 41}. (94) 178. (161) 1Υ̓ 1291. (216) ΧΥ͂ θ8 
(821)1 98. 18. (324) Υ 1878. (864) Χ 4684. (461) 1.81. 
(415)1 84. ᾿ 

Θ (68. ὅ4) 1 116. (102) Χ 4448. (162)1 188. (192) Χ 48 

(441) Χ1Π1| 656 ο. (486)128 εξ, (601) ΧΠΠ59ΟΌ. (610) Χ148 
Κὶ (8})1 168. (98) ΧΥ͂ 6888. (401) ΧΙΠ δ688. (612)1 
ΔΑ (39) ΧΙ 4886. (266. 477) 1 41 ἃ. (664) ΧΥ͂ τ018. (( 

628) ΧΙ 4926. (680) 1 100. 948 (682) ΧΙ 481: 4: 
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4928... 498... (687) ΧΙ 4614. (688) ΧΙ 499 68, (689) 1 
104. (714) Υ 189. (880) 1 41}. 

Μ (43}1 34ς. (2808) ΧΙΥ 6828, (810) 1 181. 
Ν (810) 1 188. (498) Χ 4464. (689) ΠῚ ὅ46. 
ΞΙ (ΣΧ 4886. (6)110Ὁ. (4168 564) ΠΙ 1996. (170) ΧΥ͂ 6888. 

(118)1 110. ΙΧ 406. (290) ΙΧ 878. 
ΤΠ (226) ΧΙ 7810. 7880. (260) ὙΠ 8604. (864) Χ 4684. 

(401) ΥἿἜἝἋ 2840. (419) ΧΠ δ284. (617) Ὗ 181}. (6041) 
ΧΙ 4966. (146) 1 184. (1417) ΠΙ 860. (866) ΧΙ 078. 

ῬΑΛΎῪ 1180. (615) ΥἹ 2864. (688) Υ 178. 
Σ Ὁπλοποιία 1 164. 160. ΙΥ̓ 1818. (486) ΧΙ 4900. (498) 

116}. (6619) ΧΙΥ͂ 668}. (672) 1 18 ἃ. (690) Υ 1818. (604) 
Υ 1808. 181. 4. 

Τ' (167) 1 104. Π 408. (260) ΧΙΥ͂ 6604. 
Ὑ (84) ΧΙ 4600. (286) ΧΠῚ δθ64 ἄπ. (871) ΝΙΙ 2986. 
Φ (210) ΧΙ 4684. (8638) ΥΠΣ 2984. 2992. 2994, (862) 1 264. 

(481) ΧΥ͂ 6976. (541) ΧΙ 4756. 
Χ (98) ΧΙ 4714. (149) ΠΠ 41 9. (810) ΙΧ 400 4, (898) Χ 4888. 
Ψ (2) ΧΙΥ 6326. (84) ΧΙ 4786. (186) ΧΥ͂ 6884. (248) ΧΙ 

ὅ018. (267) ΧΙ 4608. (210) ΧΙ ὅρο0, (660. 610) Χ 4888. 
(862) 1 26 4. (886) ΧΙ 01. 

Ὁ (1192) 1Υ̓ 180}. (68) ΙΧ 896 61. (134)1 110. (284) ΧΙ 781. 
(262)1 9. (802) ΙΧ 4080. (476)1 19 Ὁ. (496) ΧΠῚ] 66} ο. 
(640) Υ 189. (641) 1 28. 

Ὁσσείας 
α (22. 26) ὙΠΠ 8686. (1017) 1 166. (180) 11 480. (188}1 111 
ΙΧ 4098. (141) 1 8, 266. ΥΙ 2284. (146) Υ᾽ 192. (146) 
ΙΧ 4098. (1560)1 9. (162) Υ 1800. (226) ΥΠ|Ι 8624, οἴ. 
10, ὁ. (8817) ΧΙΥ͂ 6880. 

β (481) ΙΧ 3180. (190) Χ 4244. (840) 1 104. 
Υ (9) 1 281. (38}1 98. (40. ὅ0, 63) ΧΙ 788. (280) Υ͂ 182}. 

(259) Υ1Π 368. (882) Υ 19146. (8386) Υ͂ 1918. (841) 1 
160. (396) ὙΠΠ 3685, (421)1 90. (486) ὙΠῚ 8688. (442) 
ΧΙΝ ὁθ0Όο. (411) ὙΠΠ 8633. (480) 1 106. 
(8) Υ 18064. 186). (16) Υ 1806. (17) 1 148. (48) Ὁ 
1198. (18) Υ 118. (66) Υ 1980. (60) Υ͂ 1886. (61)1 198. 
(64) 1 90. (606) 1 138. (68) 1 348. (10) Υ͂ 181, (12. 18) 
Ὺ 18924Ὁ. (14) ' 1881. 1896}. (78) Υ͂ 1906}. (ροβῦ τ. 
99) Ὑ 1900, οὗ, Δἄη. (97) 1900. (104) Υ͂ 1906ἃ. (110) 
Υ 1904, (1138) Υ͂ 1828. (128) Υ 1914}. (129) ΧΙ 491. 
(160) Υ 1824}, (118) ΧΙΠ ὅ186. (198) Υ͂ 1820. (218) ΙΧ 
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8068. (294) Υ 191. (886) ΙΧ 8964. (026)1 108. 2406 
(188) 1 248. ΓΙ 

ε (66) ΙΧ 8914. (10) 11 418. (12) ΠῚ 610. (15) 1 104. (288 
Ι 2ὅὩ. (482) ΥΙΙ 8168. (416) ΧΙ 491. 

ξ (160) 1 106. (817) ΠΠ| 418. (99) 1 248. (208) 1 1606. 
ἡ (1141 2ὅδ. (130)1 96. 248. (1217) 1 24. (157) 1 10} 

((14}1 815. (119}1 186. (218 --- 221) Χ 4120 --ὠὶ. (285 
Ὑ 1980. (886) 1 176. 

8 (69)1 18. (76)1 176. (98})1 12. (99) ΧΙΥ͂ 6219, (18 
Υ 181{- (110) ΧΥ͂ ὁτ4ἴ, (248)1 10α. ὙΠ] 8860. Χ' 
ὅ180. ὅ818. (262) 1 154. (204) Υ͂ 1816. (267 566) 
122ς, Ὗ 1924, (829) ΧΙΠ 5110. (819)1 16. (885) Υ 
284. (449) 118 6. (476)1 148. (480) 1 140. (621) Υ 182 

ι (6) 1 16. Π| 404. Υ͂ 1926. ΧΙ ὅ188}, οὗ 5194. (16 

682, (2292) ΧΙ 4998. (281) 1190. (298) ΥΠ]| «16, (84 
ΧΙ 4θ1οἅ. 4171}. 4816. (847) Χ 446}, 

κ (Β4Δ[,6 1920. (496}1 185. (219) Υ 2304. (889) [ΠῚ 48 
(862) 1 344. 

λ (122) ΤΙ 2494. (418) ΧΠ. δ46. 
ὠ (1) ΥΠ] 8868}. (62) ΧΙ 4900. 4920. (103) ΠῚ 766, (1! 

1 144. (806) Π 410. (881)1 188. (438) ΧΙΥ͂ 6828. 
ν (67) ΧΙ 4986. ᾿ 
ξ (80) ΙΧ 87δν06. (419) ΧΙ 4988, (468) 1198, οἵ, 18. 
ο (126) Υ͂ 19106. (1411 180. ΣΧ 4246. (161) ΙΧ 88. 

((14) ΙΧ 8840. (822) 1 180. 
π (8 1 110. (49) ΥἹ 928. (268) ΧΙ 491. ᾿. 
9 (116) 1Υ͂ 166 0. (208) Π 418. (211) ΧΙΥ͂ 6216. (822) 

Φ646:, (680) Χ 4686. (699) 1 118. Υ͂ 1988. 
σ ((1) ΧΙ 411. (107) Χ 4686. (192)1 188. 
τ (61) 1 138. (899) ΧΙ 4608. (686) ΙΧ 8846. 
υ (18. 17) ΧΥ͂ 657:. (268) ΧΙ 4888. (269) Υ 1992 Ὁὃϑὃ9Ξ. 
φ ((80)1 170. (159) Χ 4876. (298}1 108, ΧΙΥ͂ 6188. (ἢ 

Ι 106. (296) 1 106. 
1 (9) ΧΙ 188. (40) ΧΙ 4855: (18) Υ 1896. (816) Υ 11. 
ὦ (840) 1 260. ᾿ 

᾿Ἐπικιχλίδες 1 66 Ὁ. ΧΙΥ 6898. ΠΗ 
ἐν τῷ εἰς ᾿ἀπόλλωνα ὕμνῳ Ὅμηρος ἢ τῶν Ὁμηριδῶν τις (9) 

Ι 220. Β 
ἐκ τῶν εἰς Ὅμηρον ἀναφερομένων (ερῖρτ. 12) ΧΠῚ 5938. ὃ 

ΥἹ 288 6. ᾿ 

| 
᾿ 
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ΓΥΒΗΙΑΒ ὁ Κρής 
σκόλιον (8001. 28) ΧΥ͂ 695 8α. 
ΓΥΡΕΒΙΠῈΒ οτγαῖου 
ἐν τῷ κατὰ ᾿Δρισταγόρας (ἔτ. 238) ΧΠῚΙ ὅ80 Ὁ. 
ἐν τῷ κατὰ ᾿Δρισταγόρας β΄ (ἴτ. 17) ΧΙΠ 87, 588 ο. 
Ζηλιακῷ (ἔτ. 172) Χ 4246. 
ἐν τῷ κατὰ Ζημάδου (ἔτ. 89) Χ 4244. 
ἐν τῷ κατὰ Ζημοσϑένους (ρ. 21 Β]) Χ 4244, (Ρ. 238) ΧΙ 488 6. 
ἐν τῷ κατὰ Μαντιϑέου αἰκίας (ἔν. 123) Ι 206, (ἔτ. 124) ΧΠῚ 
ὅ800 ο. 

ἐν τῷ κατὰ Πατροκλέους, εἰ γνήσιος ὁ λόγος (ἔν. 141) ΧἼΠΤ 666. 
(ἔτ. 144) ΧΙΠ δ878. (ἔτ. 168) ΧΠῚ δ8το. 

κατὰ Φιλιππίδου (ἔτ. 172) ΧΙ 552 ἃ. 
ἐν τῷ ὑπὲρ Φούνης (ἔτ. 114) ΧΠῚ δὅ904. (ἔτ. 181) ΧΙΠΠ 5906. 

᾿ εἴπ ἐϊξα]ο (ἔν. 818) ΧΙΥ͂ 6160. (ἔν. 186) ΠΠ 1908. 
ὙΡΒΕΟΟΘΗΥΞΘ ἢ ὁ ποιήσας τὰ εἰς αὐτὸν ἀναφερόμενα Κυμαικά: 
(ἄς. 1) ΧΠ δ5888. 

50 (Ἰάσων) 
"ἐν τρίτῳ Περὶ τῶν ᾿Αλεξάνδρου ἱερῶν ([ι. 8) ΧΙΥ͂ 6204. 
ἱ ΤΒΟΟΙΕΒ 
᾿ ἐν ̓ἀρτοποιυκῷ ὙΠ 8266. 
ἐν τῷ περὶ Πλακούντων ΧΙΥ θ4θδ8.Ὁ.:. 647. ἢ 
ὝΟΥΒ ὁ Ῥηγῖνος 601 

[2ϑλα γ. ΒΤΕΒΙΟΗΟΒΥ͂Β 
Ἰ ἐν πέμπτῳ Μελῶν (ἴτ. 16) 11 ὅτε, : 
Ἰοτο ποι ἱπάϊοαίο (ἔγ. 1) ΧΠῚ 601 06. (ἔι. 4) ΙΧ 8886. (ἔτ. δ) 
ΧΠῚ 5604, (ἔτ. 6) ΧΥ͂ 6818. (ἔτ. 8) ΤΣ 8888. (ἔτ. 232) 1Π 
ΒθΌ, (ἔτ. 82) ΧΠῚ 603. (ἔτ. 38) ΠῚ 390. 

ΟΜΕΝΕΥΒ 
στο ποι ἱπάϊοαϊο (ἔτ. 8) Χ1Π 6118 6. (ἔτ. 4) ΧΙ 582:, 6384. 

(ἔτ. 6) ΧΠΠ 5716. (ἔτ. 12) ΧΠΠ 904. (ἔν. 18) ΧΠῚ 592. 
᾿ ὃ Χῖος, ὃ ποιητής (4266, 6086, τὍΪ πο οδνιηΐπδ, οἰὐαμύατ) 
ἐν (τοῖς) Ἐλεγείοις (ἔτ.1) Χ 4414-- ἐ (0.2) ΧΙ 496, οἵ. 468 ἃ---Ο. 

ΓΞ (ἔτ 6) ΠΠ 68} 5. (ὅτ. 7) Χ 4865. 
"ἐν τὰ ̓ Επιδημίαις (ἴτ. 1) ΧΠΠ 608 6ὁ---6044, (τ. 2) Π1 98. 

(ἅ. 83) ΠῚ 1078. 

1) νἱάοπίατ ποῖ ἄπο 1 τί 6586, 5864 δὰ ἄσθα απίαβ 1011 Ρᾶτύθθ δὰῦ ἄπο 
βϑάθτη Ηρτί ποταΐηδ, 
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ἐν τῷ περὶ Χίου (τ. 14) Χ 4206. 
Τταροραΐϊδο: ᾿γαμέμνων (ἔν. 1) ΧῚ 468. 

Εὐρυτίδαι (ἔτ. 10) ΧΙ 496}. 
“αέρτης (ἔτ. 14) ΝῚ 2674. 
Ὀμφάλη (ἔτ. 20) ΧῚ ὅ018. (ἔν. 21) ΥἹ 2688. (ἔτ. 22) ΧΙΥ͂ ὀϑ4 

(ἔν. 94) ΧΥ͂ 6900. (ἔν. 96) ΧΙ 4988. (ἔν. 29) Χ 4110. 
Φοῖνιξ ἢ Καινεύς (ἴγ. 88) ΠΙ 91 46. (ἔτ. 89) ΤΥ 184}. (ἢ 4 
Χ 4614. ἐν Φοίνικι (ἔν. 86) ὙἼ[ 8184 6. ἐν τῷ β΄ Φοίνι 
(ἔυ. 42) ΤΥ͂ 18δ. 

Φρουροί (ἔτ. 48) ΤΥ 1888. 
ἔα Ὁ. ἱποουῦ. (Π:. 60) 1 218. (ἔπ. 61) ΧΙ 418. 
ΟΔΥΆΪ 5. ̓ ποοΥ αὶ (ἔτ. 9Β) 11 856 4 6. 

ΙΒΙΘΟΒΥΕ ὁ Χαρακηνός 
ἐν τῷ τῆς Παρϑίας Περιηγητικῷ 11 984 -- 940. 

ΙἸΒΟΟΠΝΑΤῈΝ 
ἐν τῷ ᾿Αφεοπαγιτικῷ (49) ΧΠῚ δ66ἢ. 
ἐν τῷ “περὶ Ζεύγους αὐἱὰ ποη ἀϊχονὶῦ Υ 2156. 

ἸΒΤΕΉ, ὁ Καλλιμάχειος (212 Ὁ. 418) 
ἐν ταῖς πρὸς Τίμαιον ᾿ἀντιγραφαῖς (ομ!. ΕῊ 6) ὙΙ 212. 
ἐν τοῖς ᾿Δργολικοῖς (ἔτ. 48) ΧΙΥ 660 ο, ᾿ 
ἐν τῇ ιδ' τῶν ᾿ἀττικῶν (ἔν. 14) ΧΠῚ 5518. -- ἐν τοῖς ᾿ἀττικοῖ 

(ἴ. 85) Π1 149. 
ἐν πρώτῳ Πτολεμαίδος τῆς ἐν Αἰγύπτῳ τἴλολ.. (ἔν. 88) ΧΙ 418 
ΤΙΌτῚ ᾿ἱποθυθ (οτα. ΕῊ 6) ὙΠ δ48α. 

ΙΥΒΑ ὁ “Μαυρουσίων βασιλεύς (88 Ὁ) 

᾿Ἐπίγραμμα ἴῃ Τιδομὔθαχῃ Εἰ βέγοσιθτα ἐσαοιοαπι (ἔν. 88) ΚΠ] 848 
ἐν τετάρτῳ Θεατρικῆς ἹΙστορίας (ἔτ. 18) 1Υ̓͂ 11 α. 8. 
ἐν τοῖς περὶ Λιβύης (ἴν. 24) 1Π| 88. 
ἐν ταῖς Ὁμοιότησιν (ἔτ. 84) ΤΥ 1108. 
ἸΙΌτο ποῖ ἱπᾶϊοαΐο ({". 9) ΠῚ 980. (ἔτ. 20) ΥἹ 2290. (τ, Τ' 

ΤΥ͂ 1888. (ἔν. 79) ΤΥ͂ 1778. (ἔν. 80) ΤΥ͂ 1826. (τ. 81)1 16: 
(ἔν. 82) ΧΙΥ͂ 6606. 

ΤΑΜΡΗΟΟΙΕΝ ὁ διϑυραμβοποιός: (ἴγ. 2) ΧΙ 491 ο. 
ΤΑΜΥΝΤΉΙΨΕ ὁ ΜΜὨειλήσιος 

“Μυδή οατήαθη τη]! οῦτη ΧΙΠ 8978. 
ΤΑΒΥΒ ὁ Ἑρμιονεύς, ἴαοοίο ἀϊοία ὙΠΠ 858806 
Ὕμνος εἰς τὴν ἐν ἝἙἭ ρμιόνι “ἤμητρα ἄσιγμος (ἔ;. 1) Χ 4δὅ 

ΧΙΝ ὁ2468. 1 
ἡ ἄσιγμος ὠδή, ἥτις ἐπιγράφεται Κένταυρος Χ 480. 
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ἘΛ ὁ ̓ ἀκαδημαικός: Θατα ἀϊΔ]ορῚ Ρ]αδοπίοὶ ᾳ. 4. λκύων δυοίο- 
ΤΟΙ 6556 αἰχουαῦ ΝΊΟΙαΒ. ΝΙΟΘΘΘΙ 815 ΧΙ ὅθθο. 
ΒΟ ὁ Βυξάντιος: (τ. 1) ΧΙΠ δ80. 

ΟΝΙΘΑΒ ὁ Βυξάντιος 
Ἁλιευτικὰ καταλογάδην 1 18. 
ΒΒΟΗΕΒ ν. ΘΙ ΟΗΕῈΝ 
ΕΥ̓ ΟΟ οογηῖϊουϑ 
Φράτερες (ἔτ. 2) ὙΠ] 848 ο. 

ΠΟΥΜΝΙΥΒ ὁ Χῖος 
ἐν Δυϑυράμβοις (ἔτ. ὅ) Χ1ΠΠ 603 ἃ. 
ἽΠΟΟΥΕΙ ΟΘΥΤΩΪΠ15 (ἔτ. 8) ΧΠῚ 564 οα. 
ΟΟΕΙΟΑ οδπί]οπδ: (0. Ρορ. 27) ΧΥῪ 6970. 
ὙΟΒΑΒ ὁ Ναυκρατίτης 

ἐν τρίτῃ Αἰγυπτιακῶν (ἔτ. 2) ΧΠῚΠ ὅθ0 6, ἐν τοῖς Αἰγυπτιακοῖς 
(ἔτ. 3) ΧΙΥ 6168. (οπι. ΒΗΘ) ΙΥ̓͂ 1600, οἴ, 88ῃ. 

Υ00 ὁ Ἰασεύς 

ἐν τῷ περὶ Πυϑαγορείου (Βίου» Χ 4186, οὗ, δάῃ. 
Ἰάρτη οϑὺ “ύκος (ἴβυκος οο4α) ὁ Πυϑαγόρειος 11 696. 1ά6 1 

ἴοτί. “ύκος Ἰαϊο]]Θσοηᾶτι 11 478. 

ὙΘΟΡΗΒΟ ὁ Χαλκιδεύς 

ἐν τῷ 9΄ περὶ Κωμῳδίας (ἔν. 86 5ιγ) ΧΙ 4864. ἐν τοῖς περὶ 
Κορ. (ἔν. 18) ΧἼΤ δδὅ ἃ. (ἴτ.19) 1 278. Ὁ. (ἔν. 26) ΧΙ 501 ἃ 6 ἕ. 
(ἔν. 26) ΓΥ͂ 1406, 

Μενέδημος σάτυροι (τ. 1. 2. 8. 4 Νὴ Χ 42024--ο. (ἔτ. 2) Π| δδ 4. 
ΟΟΡΗΒΟΝΙΘΕΒ ταϑ]οὰθ ροθίῳ 

(ἤν, 1) ΧΤΠ ὅθάεν. (ἔτ. 2) ΧΥ 6706, υὐγυτηαὰθ ἔγαρτηθηἑῃτη 
ἃ ΟἸδατ Ομ οἰὐδούατχα, 

ΤΟΥΒΟΥΒ 
ἐν τῷ κατὰ Ζημάδου (ἔτ. 18) ΧΙ 4164. 
ἐν τῷ κατὰ Λεωκράτους (11) ΧΙΠ ὅ86, 
ἐν τῷ κατὰ Λυκόφρονος (τ. 12) ΥἹΙ 2678. 
ΟΥ̓Β γν. ΤΥ ῸῸ 
ΟΕΥΒ ὁ Σάμιος, Τ)υτ15 ἔγούον, ΤΠ ΘΟΡταβῦϊ ἀΙβοῖρα]ὰ8 (387 4) 
ἐν τοῖς ᾿ἀπομνημονεύμασιν 1 2486. Χ 4844, ΧΠ] ὅ88, 

οἵ, 684 Ὁ.:, ἐν τοῖς ᾿Ζποφϑέγμασιν ΥἹΙ 24δ8. 4 58α.αᾳ. ὙΠΙ 
891 ἃ 6, --- ̓πἀάοτη που ἀυῦϊο ΥἹ 24146. ὙΠΠ 844. 

᾿Ἐπιστολαὶ Ζειπνητικαί δἃ ἩΗϊΡΡοΙοομαμη Μαοθᾶοποιι ΙΥ͂ 
1282--ο. 146 ΗΙΡΡΟΠΟΟΗΥΒΞ 

ἐν τῇ πρὸς ᾿ἀπολλόδωρον ᾿Επιστολῇ ΙΧ 401 58α. 
ἐν τῇ πρὸς “ιαγόραν ᾿Ἐπιστολῇ 111109 46. ὙΠ 286 6, 296 8}. 

ΧΙ 4990, ΧΙΥ͂ 6474}. 662. θὅ4. 
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ἐν τῇ πρὸς τὸν κωμικὸν Ποσείδιππον ᾿Επιστολῇ ΧΙΥ͂ 662 οἄ, 
ἐν ᾿Επιστολαῖς 1Π| 1ὅ 6. ΥΙΙ 8808. ᾿πάϊάσθπι ΠῚ 100 οἔ, (ἀνα- 

γράφων τὸ Πτολεμαίου συμπόσιον), 1016 (τὸ “αμίας δεῖπνον), 
101 οΓ (τὸ ᾿ἀντιγόνου δεῖπνον). Ἰπάϊάθπι ἔοτύ. ΥΠῚΙ 8608, 
ΧΙ 469}. 4961. ᾿ 

οομποράϊω: ἐν Κενταύρῳ (ἔν. 1) ΤΥ͂ 181 --- 152. 
ἐν δευτέρῳ περὶ Μενάνδρου ΥἹ 242 Ὁ ο. 
ἐν τῇ Ὀψωνητικῇ Τέχνῃ ΥΠ1 818, οἵ, ΥἹ 228. 
Ἰοοὶ 1ποϑγθὶ 11 62 ο. 

ΤΥΒΑΝΙΑΒ ὁ Κυρηναῖος (604 0) : 
ἐν τῷ α΄ περὶ Ἰαμβοποιῶν ΧΙΥ͂ θ2064. ἐν τοῖς περὶ Ἰαμβοπ. 
ὙΠ 8040. ἰὔτο ποι ἱπάϊοοΐο ΧΙ 8604}. 

ΤΎΘΒΙΑΒ 
πρὸς Αἰσχίνην ν. Ἰηΐνδ 
ἐν τῷ κατὰ ᾿Αλκιβιάδου λόγῳ (ἴν. 8) ΧΠῚ 5746, οἴ. ΧΙ δὅ84} 
γιά ΑΝΘΌΟΟΙΡΕῈΞ 

περὶ '᾿Εγγυθήκης ἐπιγραφόμενός τις λόγος ἀναφέρεται εἰς Δνυ 
σίαν (ἵν. 91) ' 209 8α. 

ἐν τῷ κατὰ Θεοπόμπου αἰκίας (ἔτ. 111) Π 678, ᾿ 
ἐν τῷ κατὰ Λαίδος (πρὸς Μαίδα 586), εἰ γνήσιος ὃ λόγος (ἔν. 1ὅδ᾽ 
ΧΠῚ ὅ926, οἵ. ὅδθε. ᾿ 

ἐν τῷ πρὸς ΜΜέδοντα ψευδομαρτυριῶν (ἔτ. 167) ΧΠῚ δὅ86Ε, 
ἐν τῷ κατὰ Μικίνου φόνου (τ. 114) Ὑ1Π 8650. ᾿ 
ἐν τοῖς τῶν Συμβολαίων λόγοις, ἔν τῷ πρὸς Αἰσχίνην τὸν Σω 

κρατικὸν χρέως (τ. 1) ΧΠῚ 611 ἀ---ῇ 612 --ἴ, 
ἐν τῷ ὑπὲρ Φανίου παρανόμων (τ. 148) ΧΙ] 581 ἃ---δ2 Ὁ. 
ἐν τῷ κατὰ Φιλωνίδου βιαίων, εἰ γνήσιος ὁ λόγος (ἔτ, 24 

ΧΙΠ δδθ οἴ, 5920. 
ἐν τῷ περὶ Χρυσοῦ Τρίποδος, εἰ γνήσιος ὁ λόγος (ἔτ. 148) 
9810. 

ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς (ἔν. 288) ΧΠῚΙ 5920. ἢ 

ΤΥΒΙΜΑΟΘΗΨΕ: περὶ τῆς ᾿ἡἀττάλου Παιδείας συγγέγραφε βεν 
πᾶσαν κολακείαν ἐμφαινούσας ΥΙ 252.. 

ΤΥΒΙΜΑΟΘΗΥΘ 
ἐν τρίτῳ Νόστων (ἔν. 16) ΤΥ 168 ἃ. 

ΤΎΥΒΙΡΡΥΘ οομιϊουβ 
Βάκχαι (ἴν. 1) ΠῚ 194. (ἔτ. 6) ΥΠΙ 8449. 

ΜΑΟΘΛΑΝΕΥΕ 
ἐν τῇ γ΄ Κωακῶν (ἔν. 1) ΥἹ 262. ΧΙΥ͂ 6894. 

ἐὰν. 
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ΜΆΘΗΟ ὁ Σικυώνιος ἢ Κορίνθιος (341), οοταΐουβ, Θἰὰ5. ϑιοίδϑ 
γίΐα ᾿πσϑηΐατη ὟΙ 241, ΧΙΥ 6048}. 
Ἄγνοια (ἴτ. 1) ΧΙΥ͂ 6640. 

 Ἐπιστολή ([τ. 2) ὙΠῚ 848 1--- 846Ὁ. 
ἐν ταῖς ἐπιγραφομέναις Χρείαις ΧΠΠ 511 ἃ. 68. 678 --- 688 ἃ, 

Ἱπάϊάθια 1 448. ΥὙἹΙ 24240. 2486. 244Ὁ0-- ἃ, 2345 6. 

2460ςο. ὙΠΠ 8810. 8418---α. 848 6--- 849. 

ἘΑΝΌΒΙΥΒ ὁ συγγραφεύς: συνέγραψεν ἕν τῶν Παραγγεῖ- 
μάτων ((4Ζπαγγελμάτων οοΠ1]) φορτικώτερον (τ. 12) Χ 448}, 
οἵ, δᾶπ. 
ΑΘΝΕΒ οοτηΐουβ: ὃ τὰ εἰς Μάγνητα ἀναφερόμενα ποιήσας 
ΩΣ 861... ΧΙΥ 646) 

ἐν Διονύσῳ πρώτῳ (ἴτ. 1) ΙΧ 861. --- ἐν Διονύσῳ δευτέρῳ 
(ἄ. 2) ΧΊΥ 6466. 

ἐν Λυδοῖς (ἔτ. 8) ΧΥ͂ 6900. 
ΑΤΑΟΥΒ 
ἐν τοῖς Σιφνίων Ὥροις (ἔτ. 1) ΥἹ 2618. 
ΛΗΒΥ ΑΒ (ΡΕ]]86059) 
(Αἰδοία) ΧΙ 4778. 4190, οἵ, δάη. 
ἐν τρίτῳ Μακεδονικῶν (ἴτ. 4) ΧΙΥ͂ 6294. 
ΠΌτΟ πο ἱπαϊοαῖο (ἔτ. 60) Υ 2116. (ἔτ. 7) ΧΙ 4610. 

5ΥΑΒ ὁ νεώτερος (ῬὨΠΠΙΡΡΘΩΗΒΙ8 ὃ) 
(ἔς. 9) 1Π| 694. 
ἌΤΒΒΑΒ ν. ΜΑΤΕΟ 
ΑὙΤΕΙΒ ((οτῦ. ΤΠΘΌδπαΒ ἰἄθμα ἀθ ααο 11 446 4) 
ἐν τῷ τοῦ Ἡρακλέους ᾿Εγκωμίῳ Χ 4120. 
ΑΤΈΟ (Πιατρέας 5. ητρέας 1 80) ὁ Πιταναῖος, ὁ παρῳδός ἢ 
Ζείπνου ἀναγραφὴν πεποίηται (Μαϊίτθ8.5) 1 δ}. 
Μάτρων ὃ παρῳωδός: ἐν τῷ 4είπνῳ (ἴτ. 1) 11 020. ᾿Δττιχὸν 

δεῖπνον διαγράφει (ἔν. 1) 1ΙΥ 1344 --- 181. 
ἔν (ταῖς) Παρῳδίαις (ἔτ. 2) 1 θ46. ((ν. 8) ΠῚ 1346. (ἔτ. 4) 
ΧΙΝ ρὔθες, (ἔν. ὅ) ΤΥ 1882. (ἔτ. 60) ΧΥ͂ 691 8α. ἢ 
ΘΑΟΙ ΕΞ 

ἔν τῷ Περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν (ἴτ. 1) Χ 4198. 
ἈΟΘΙΠΡΕΒ: ΧΙ 5126. 518 δὉ. 

ΘΑΒΤΗΕΝΕΒ 
τῇ β΄ τῶν ᾿Ινδικῶν (τ. 28) ΤΥ͂ 168 46. 

ΨΑΝΙΡΡΙΘΕΒ ὁ Μήλιος (651) 
ν ταῖς Ζιαναίσιν (ἔτ. 1) ΧΙΥ͂ 6518. 

1) ἀπῦτα ποταΐποτη 6886 Μαίσθατα οὐ Μαίχζοποια υἱκ ροίϑϑὲ ἀυθιίατί. 

Σ 
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ἐν τῷ Μαρσύᾳ (ἴν. 2) ΧΙΥ͂ 6168, 
5615 Ἰποθυίδθ (ἔτ. 4) Χ 4290. (ἔτ. ὅ) 1 888. Ϊ 

ΜΕΙΑΝΤΗΙΨΥΒ ὁ τῆς τραγῳδίας ποιητής" ἔγραψε δὲ καὶ ἐλεγεῖα, 
ὙΠ 8348.ο. 

ΜΕΙΑΝΤΗΙΥΒ 
ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν ᾿Ελευσῖνι μυστηρίων (ἔν. 2) ὙΙΙ 828 ο. 

ΜΕΙΕΑΟΒΗΝ ὁ Γαδαρεύς (167), ὁ κυνικός (502 ο) 
ἐν τῷ Συμποσίῳ ἋΙ 802. 
ἐν ταῖς Χάρισιν ΤΝ 1570. 

ΜΕΝΑΒΟΗΜΥΞ ὁ Σικυώνιος (086 6) 

ἐν τοῖς Σικυωνιακοῖς (ἔτ. 2) ΥἹ 2714. 

ἐν τοῖς (τῷ 66) περὶ Τεχνιτῶν (τ. 8) ΧΙΥ 686}.6. (ἔτ. 6) 
681, (ἔν. 7) 6888, (ἔ 8) ΠΟ 66}. 

ΜΕΝΑΝΌΞΒΕΗ, οογϊοῦβ 
᾿4δελφοί (ἔν. 8) Χ 4810. 
Ἁλιεῖς (ἔτ. 21. 32. 28) ΧΙ1 δὅ49 οἄ. (ἔτ. 28) ΥἹΙ 808. (ἐν) “4λιεῖ 

(ἃ. 24) ΧΙ 484οα. 5008. 
ἀνδρόγυνος ἢ Κρής (ἔι". 66) ΥἹ 248 Ὁ. 
᾿ἀνεψιοί (ἔτ. 61) ΧΥ Τ000. (ἔτ. 62) 700 6. [ 
᾿ἀρρηφόρος ἢ Αὐλητρίς (ἔν. 05) Χ1Π 5594 6. (ἔτ. 67) Χ 4438 

«Αὐλητρίσι (ἴτ. 69) Χ 446α. ! 
αὑτὸν (Ἑαυτὸν 2818) Τιμωρούμενος (ἔν, 141) ΥΙ 2381 ἃ. (ἔτ. 146 

ΧΙΝ 6618. ' 

ΖΙακτύλιος (τ. 108) Ι 24τ|. 
Ζημιουργός (ἔτ. 118) 1 171264. 
Ζίδυμαι (ἴν. 119. 120) ΙΧ 818 ἃ. 
Ζύσκολος (ἔν. 129) ΤΥ 1404 6. ([ν. 180) ΤΧ 888. 
᾿Ἐγχειρίδιον (ἴτ. 161) Χ 4468. 
᾿Ἐμπιμπραμένη (ἔν. 164) ΧΠῚ δῦθεοϊί. (ἔτ. 168. 159) Υ̓ 

ϑθῦ σα. 

᾿Επίκληφος πρώτη (τ. 167.168) ΙΧ 8186. 
᾿Επιτρέποντες, οαϊὰ5 Ῥουβομδ ἔαϊῦ οΘοαὰπ5 σκωπτικός ΧΙΥῪ 669 

(ἔτ. 118) ΠῚ 11988 
Ἐφέσιος ([ν. 198. 197) ΙΧ 8868. (ἔτ. 197) ΥὯΙ 8098. 
Ἥρος (". 212) Χ 42θο. 

Θαίς ἴα Ὀσ]ὰ ΧἼΙΠ 5670. 

Θεοφορουμένη ([". 228,16) ΥἹ 248 ἃ ὅ, (ἢ. 224) ΧΙ 5048. (ἃ 99. 
ΧΙ 472}. ᾿ 

Θρασυλέων (τ. 244) ΥἹΙ 248 8 Ὁ. 
Καρίνη (ἴγ. 259) ΤΥ 1758. 
Καρχηδόνιος ((τ. 260) ΙΧ 88. 
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Κεχρύφαλος ([". 212) ΥΙ 245ὅ)}0Ὀ ο. (ἔν. 214) ΧΥ͂ 6914}. (ἔτ. 216) 
ΥἹΙ 2416. (ἔτ. 271) ΥἹ 2488. 

Κιϑαριστής (ἔτ. 285) ΧΠ 510. (ἔν. 286) ΥἹ 24Τ:. 
Κόλαξ ΥἹ 2686. (ἔτ. 292) ΧΙΥ͂ 66946. (ἔν. 3938) Χ 4840. 

ΧΙ 4110. (ἔτ. 296) ΧΠῚΙ 581 46. (ἔν. 299) Υ1 801. 
Μέϑη ΥἹ 2416. (τ. 819) ΤΥ 14646. ὙΙΠ 86446. (ἔν. 820) 

ΥΙ 2488. 
ΜἩΠηναγύρτης (ἶν. 824) ΧΙ 4720, οἵ δάῃ. 
Πισογύνης (τ. 832) ΧΥ͂ 691. 
ἹΝαύκληρος (ἴτ. 848) ΧΙ 4740. (ἔτ. 849) 1Υ̓ 1660. 
Νομοϑέτης ὙἹΙ 2476. 

Ὀργή (ἴτ. 868) ΤΥ 166. (ἔ:. 864) ΥἹΙ 248. (ἔτ. 866) ΧΙ δδ2 6. 
(τ 867) ὙΙ 2478. 

Παιδίον (ἔν. 818) ΠΠ 940. 
Παλλακή (ἔτ. 8516) ΧΙΝ 664}. 
Παρακαταϑήκη (ἔν. 881) ΧΙΠ ὅ171 ἃ 6. 
Περινϑία (ἴν. 391) ΧΙ ὅ044, (ἔν. 398) 1 8010. 
“Πωλούμενοι (ἴγ. 420) ΥΙ 2489}. 
ἱῬαπιζομένη (ἔτ. 486) ΠΠ 116. 
Συναριστῶσαι (τ. 4560) ὙἹΙ 248. 
Τροφώνιος (τ. 462) ΙΥ 1826, οἵ, ΧΙ 6178. 1 90. (ἰν. 466) 
ἘΠ 99, 

ὉὙδρία (ἔν. 410) ΤΧ 408 εἴ. 
Ὑαωνίς (ἔν. 415) ὙΙΟκ2318. 
ῬὙποβολιμαῖος (ἔν. 491) ΧΙῪ 644. 
Φάνιον ἴοαυ]α, ΧΠΠ ὅ670. (ἔτ. 498) Υ11 814}. (ἔτ. 600) ΤΥ 

1118. 
Φάσμα (601) ΧΙΥ͂ 6615. 
Φιλάδελφοι (ἔτ. 508) ΧΙ 4844. 
αλκεῖα (ἔτ. 610) ΧΙ 602 6. 

Ψευδηρακλῆς ((ν. 618) ΤΥ 17124--ο, οἵ, ΧΙΝ θ44 4. (ἔτ. 624) 
ΧἼΠΠ 687. 

Ὁ. ποσί, ([". 661) 1 716. (ἔ-. 1766) Ί 210. (ἔτ. 897) Υ 
189, (ἔτ. 928) ΠΟ Τ16. (ἔτ, 945) ΧΠῚ 6944. 
ΝΕΘΙΕΒ ὁ Βαρκαῖος συγγραφεύς (184) 
πρώτῃ τῆς Συναγωγῆς (ἔτ. 1) ΤΧ 390}. 

οὐ Τποουῦϊ (ἔτ. 9) ΤΥ 184. 
ΝΕΒΤΗΒΝΕΞ 
ν δ΄ Πολιτικῶν (ἔν. 1) ΧΙ 4940, οἔ, δάη. 

ΤΟΙ, 
ν τῷ περὶ ἀναθημάτων (ἴτ. 1) ΧΠῚΙ 6940. 
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ΜΕΝΙΡΡΥΕ ὁ κυνικός 
ἐν τῷ ᾿ἡρκεσιλάῳ ΧΙΥ͂ 6646. 
ἐν τῷ Συμποσίῳ ΧΙΥ͂ 629 6. 
ἸΙΌΥῚ ἱποουῦ 1 82. 

ΜΕΝΟΘΟΉΒΥΞ ὁ Ἐρασιστράτειος, ἹΙλεσίου φίλος 11 ὅθ. 
ΜΕΝΟΘΟΤΥΞΒ ὁ ὁ Σάμιος 

ἐν τῷ Περὶ τῶν κατὰ τὸ ἱερὸν τῆς Σαμίας Ἥρας (ἔτ. 2) ΧΤΥ͂ θὅδα.. 
Τῶν κατὰ τὴν Σάμον ἐνδόξων ἀναγραφή (ἔτ. 1) ΧΥ͂ 612 4---618 ἃ, 

ΜΕΤΑΘΕΝΈΕΝ οοχηϊοαβ ᾿ 
«Αὖραι: κατὰ τὰς Μεταγένους Αὔρας ([ν. 4) ἢ τὸν ᾿ἀρισταγόρου 

Μοᾶαμμάκυϑον ΧΙΠ ὅτ1}. ἐκ Μᾶαμμακύϑου ἢ Δὐρῶν Πετα- 
γένους (ἴτ. 8) ὙΠΙ 8δδε. ἐξ Αὐρῶν (ἔν. 2) ΙΧ 886}. 

Θουριοπέρσαι, ἀδίδακτον 1 2108. (ἔν. 6) ΥἹ 269 5αᾳ, οἵ, 269 6.. 
ΥΙ1 8214. (ἔν. 8) ΥἹ 2986. 

Φιλοϑύτης (ἔν. 12) ΧΥ͂ γνο]. 1Π| ὅδ0, 21. (ἔγ. 14) Χ 4690. 
Ὁ. ᾿ποοχῦ. (ἔν. 18) ΥἹ 2718. 

ΜΈΕΤΗΟΒΙΥΞΕ: Πλακουντοποιικὸν σύγγραμμα ΧΙΥ 6488. 
ΜΕΤΕΟΒΘΟΒΥΞ ὁ ὁ Σκήψιος (862 ο) 

ἐν δευτέρῳ περὶ ᾿ἀλειπτικῆς ΧΙ δδ2 οα. 
ἐν τῷ περὶ Συνηϑείας ΙΧ 8914. 

ΜΕΤΗΕΟΒΟΗΥ͂Β ὁ Χῖος 
ἐν Τρωικοῖς ΤΥ 1848. 

ΜΕΤΕΒΟΘΟΒΥΞΒ Πρ θαγθαβ 
ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς (ἔν. 1) ΧΙ δ40ἢ. ΥἹΙ 2179 58α. 

ΜΙΝΝΕΒΉΜΥΒ 
ΝΝαννώ ΧΙ] ὅθτα. Ναννοῖ (ἔτ. 12) ΧΙ 469 Ε΄ 470}. 5ῖπὸ {] 

(ἔγ. 18) ΤΥ 1148. 
ΜΙΤΗΑΒΟΥΞΒ (δ᾽ α] 5) 
Ὀψαρτυτικά ΧΙΠδ1θ6ο, Θαπᾶθηι Ἰθγατα Ῥ]αΐο ἀϊχοταῦ τὴν Σ᾿ 

κελικὴν ὀψοποιίαν ΠῚ 1128 6. ἐν Ὀψαρτυτιχκῷ ΥΙ[ 2828. 825: 
ΜΝΑΒΑΠΟΑΒ ὁ Σικυώνιος : 

ἐν ᾿Επιγράμμασιν ΙΝ 168 8}. 
ΜΝΑΒΈΑΝ ὁ “οκρὸς ἢ Κολοφώνιος: μαπο συνταξάμενον τὰ ἐπὶ 

γραφόμενα Παίγνια διὰ τὸ ποικίλον τῆς συναγωγῆς ΖΣαλπη 
οἵ συνήϑεις προσηγόρευον ὙΠ] 821. 

ΜΝΑΒΒΑΒ ὁ Πατρεύς (Ρ881:1}) 

ἐν δευτέρῳ περὶ ᾿ἀσίας (ἔν. 82) ΥΠΙ 846 6. 
ἐν τρίτῳ (τῶν) Εὐρωπιακῶν (Εὐρώπης ὅ80 ο): (ἔτ. 12}011 ᾿ς Ἂ 

(ἔὐ. 14) ΧΙ 5806. (ἐν. 16) 1Υ͂ 1684. 
ἐν τῷ Περίπλῳ (ἔν. 6) ὙΠ] 8814. 
ΠΌτο πορ ἱπαϊοδίο (ἔν. 838) ὙΠ 801. 
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ΤΨΕΒΙΜΑΟΗΥ ΘΒ οοτηϊοῦβ 
Βούσ(ελιρις (ἔτ. 2) Χ 4178. 
“Ζύσκολος (ἔν. 8) ὙΠ 8δὅ9οἀ. 
ἹἹπποτρόφος (ἴτ. 4) ΙΧ 4023 6--4084, οὗ ὙΠ 8018, 8226. 829 ἃ, 
Φίλιππος (ἔν. 1) Χ 4210. (τ. 8) Χ 41806. (ἔν. 9) ΙΧ 8878}. 

(ἔν. 10) ΥἿΠ 3388}. 
ΨΕΠΙΡΤΟΠΈΜΥΒ ὁ ἱστοριογράφος, ταᾶστπῶ δραᾶ Απὐϊοομυτι 
Μαρπύτα δαοίουαθ ΧΥ 6974 
Ἱστορία Χ 482}. 
ἘΒΙΤΉΒΥΒ ὁ ᾿4ϑηναῖος ἰατρός (ρδ5811η) 

ἐν τῷ περὶ ᾿Εδεστῶν 122. ἢ. 824 Ἐ, 1 δὅ4. 117... δ9 Ὁ", 
ΠΙ 8064. 6. 9200. 96α. 1064. 116. 1214, Ὑ1Π 8578---8ὅ8 ο, 
οἵ. 8ὅ8 8. : 

ἐν τῇ περὶ Κωϑωνισμοῦ ᾿Επιστολῇ ΧΙ 488-484. 
ὍΘΗΥΒ ὁ τὰ Φοινικικὰ συγγεγραφώς 1Π| 12θ8. 
ΟΕΉΟ ἡ Βυζξαντία 
ἐντῇ ινημοσύνῃ ἐπιγραφομένῃ (ο τταθη Θρ᾿ ουτα) ΧΙ 490 6. 491 Δ. 
ΟΠΡΙΞ ὁ Λάκων (664 6) 
ἐν τῇ ΔΠακεδαιμονίων Πολιτείᾳ ([ν.1) ΤΥ͂ 140 4.Ὁ. (ἔτ. 3) 1Υ̓͂ 140 6. 

(ἔπ. 8) ΤΥ 1414, οὗ, ΧΙ 6049. 
ὈΒΟΉΙΝΑ ἡ ̓ ἁττική, ἸΙάμβων ποιήτρια Υ1Ι 297 Ὀ.᾿ 
ΟΒΟΗΙΟ 
περὶ τῆς ὑπὸ ἹΙέρωνος τοῦ Συρακοσίου κατασχευασϑείσης νεώς 
Ὑ 2064--209 8. 

ἦν ἐξηγήσει Ῥοδιακῶν Λέξεων ΧΙ 48 6. 
ΒΟ ὁ Πριηνεύς 

ν δευτέρῳ Μεσσηνιακῶν (ἔτ. 1) ΧΙΥ͂ θδτοα. (ἔ:. 2) ΥἹ 271, 
ἜΒΙΠΥΒ 
ν Ἱστορικοῖς Παραδόξοις (ἔτ. 10) ΧΙΠ 6108. 

1 ὙΒΙΟΒΑΤΕΞΒ σοοτηϊουϑ 
Ἰγαύπληροι (ἔτ. 1) ὙΠΟ 2964. (ἔν. 2) ὙΠ 82ὅ 6, 880}. 
Ἱερσίς (ἔτ, 3) ΤΧ 899 6Γ. 
ΣΑΝΤΗΕΒ ὁ Κυζικηνός 

» α' τῶν περὶ Ἄτταλον ἹΙστοριῶν (τ. 7) ΧΥ͂ 699, 
"ν β΄ “Ελληνικῶν (ἔτ. 1) ΠΙ 1114. ἐν τῇ γ΄ καὶ δ΄ τῶν ᾿Ἑλλη- 
᾿ γικῶν Ἱστοριῶν (ἴγ. 2) ΧΠῚΙ ὅ104. ἐν τῇ ς-΄ τῶν ᾿Ελληνικῶν 
᾿ (ἔν, 4) ΥΙ 511, 
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ἐν τοῖς ͵υϑικοῖς (ἔτ. 85) ΧΙΠ 572 6 ἢ 

ἐν β΄ περὶ Τελετῶν (Τελετῆς 816 8): (ἔτ. 24) ΧΠΠ|Ι 602 ο ἃ, (ἔτ, 26). 
ΙΧ 8168. ͵ 

ἐν α΄ Ὥρων (τ. 5) ΙΥ̓ 1τῦ ἅ 6. 
ΝΕΟΟΙΠῈΕΜΝ ὃ Κροτωνιάτης: 1 51. 
ΝΕΟΡΤΟΙΈΕΜΨΥΕ ὃ Παριανός 

ἐν γ΄ Γλωσσῶν ΧΙ 4108, 
ἐν τῇ Διονυσιάδι 11 82 ἃ. 
ἐν τῷ περὶ ᾿Επιγραμμάτων Χ 454. 

ΝΕΒΙΟΤΕΝ ν. ΠΕΟΑΤΑΒΥΝ 
ΝΕΒΤΟΙΡ, 

ἐν τοῖς Θεατρικοῖς Ὑπομνήμασιν Χ 4188. ᾿ 
ΝΙΟΛΑΈΝΕΤΥΞΝ ὁ Σάμιος ἢ ̓ 4βδηρίτης (6900), ὁ ἐποποιός (0130) 

Γυναικῶν Κατάλογος ΧΠῚ 900. ᾿ 

ἐν τοῖς ᾿Επιγράμμασιν ΧΥ͂ 6186. 
ΝΙΟΑΝΌΒΗ ὁ Θυατειρηνός 

ἐν τοῖς ᾿ἀττικοῖς Ὀνόμασιν ΧΥ 6181. ἱπάϊᾶοτα Βαυᾶ ἀυθ16 1 

108. 810. 1140. ὙΙ 8200. ΧΙ 461 4790. 481 ἃ, 480 

4808. 08... ΧΥ͂ 6910. 

ΝΙΟΑΝΌΒΗΕ ὁ Καλχηδόνιος 
ἐν ἕχτῳ Περιπετειῶν (τ. 2) ΧΠῚ 606}. ἢ 
ἐν τετάρτῳ Προυσίου Συμπτωμάτων (ἔτ. 1) ΧΙ 4968. 

ΝΙΟΑΝΏΌΒΗ ὁ Κολοφώνιος 
ἐν (τῷ) α΄ (τῶν) Αἰτωλικῶν (ἔν. 1) ΧΙ 411}. (ἔτ. 2) ὙΠ 2901 5 
Γεωργικῶν ἐν τῷ προτέρῳ (ἴτ. 68) ΠῚ 1260, οὗ Εἰ, ἃ. 

δευτέρῳ (τ. 69) 11 ὅ26. (ἔτ. 10) ΤΥ 18386--Θ. ΙΧ 8066 
8690. (ἔτ. 11) ΙΧ 8710. (ἔν. 172) ΙΧ 8126 ἸῸΝ 
896. (ἔτ. 174) ΧΥ͂ 6818. 6888- 6848. ἐν Γεωργικοῖς (τ, ἢ 
Π δὅ14 6. ([". 16) Π 54 ἃ, οὗ, άπ. οὐ 568. (ἔτ. 18) Π 607 
(ἔ. 80) Π τι ἃ. (ἔν. 81) ΠῚ 78 4}. (ἔν. 89) ΠῚ 750. (τ ὅς 
ΠῚ 92 ἃ. (ἔν. 84) ΙΧ 8664. (ἔν. 86) ΙΧ 8691---8τ08. (ὁ 
ΤΠ 49". (ὦ. 88) Π| 6445. ᾿. 

Γλωσσῶν ἐν β΄ (ἴτ. 120) 1Π| 690. (ἔτ. 121) ΙΗ 1114. ἐν τρῦ 
(ἔν. 122) ΨΙἼ1 2886. (ἔν. 198) ΙΧ 8998. ἐν (ταῖς) Τλώσσῃ 
(ἔν. 126) ΧΥ͂ 6810. (ἔν. 182) ΙΧ 8698, (ἔτ. 1817) ὙΠ 80{: 
(ἃ. 188) ΧΙ 4τδ. (ἔτ. 141) Ι 8096. (ἔν. 144) ΧΥ͂ 67: 
(ἔν. 184) ΠΠ 1108. ἱπάϊάοια ᾿τἶρτο ποι ἱπϑϊοαῦο (ἔ. 89) ἢ 
1018. (ἔν. 1917) ΧΥ͂ 6846. (ἔν. 186) 1Π 1146. (ἔτ. 139) Ϊ 
106. (ἢ. 140) ΧΙ 4888. (ἔτ. 142) ΧΙ 4858. ; 

1) Ῥευϊρϑύϊαβ ἐούατη οραβ, Ῥυιϑίδθ ξαῦα Ῥδυύθη ΟΡΘΥΐΒ Ἰαροσίρύδπ 6 

ἱποοτύα ϑϑὺ ΜΙ ΘΙ]οΥὶ οοπἰθοίαγα (ΕῊ 6 ΤΥ 462). 
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ἹἙτεροιουμένων ἐν τετάρτῳ (τ 69) ὙΠ] 806 4. ἐν 'ΕἙτεροιουμένοις 
(ἔς. 80) ΠῚ 858. 

ἐν τρίτῳ Εὐρωπίας (ἴν. 26) ὙΠ 296. 
ἐν Θηριακῷ (828) ὙΠ 81246. ἐν (τοῖς) Θηριακοῖς (815) 1Π 

666. (891) ΧΙΥ͂ θ49οἃ, οἵ, 1. 6. (921) ΙΧ 8668. 
ἐν τρίτῳ Κολοφωνιακῶν (τ. 9. 10) ΧΠῚΙ 669. 
ἐν Μελισσουργικοῖς (τ. 92) 1 686. 
ἐν δευτέρω Οἰταικῶν (ἔτ. 16) ὙἼΙ 282 Ὁ, (ἔτ. 17) 1Χ 411. (ἔν. 18) 
ὙΠ 8298. 

ἸοθΟ ποι ἱπάϊοδΐο (ἔγ. 83) Π| 990. (ἔγ. 86) Π 868. (τ. 129) 
ΧΙ 1888. 

[ΟΑΝΟΝ ὃ Κυρηναῖος 
ἐν Μετονομασίαις ὙΠ 2964. 
ὍΟἾἸΔΒ ὁ Νικαεύς 
ἐν ταῖς (τῶν φιλοσόφων δ. 5928) “ιαδοχαῖς ΥΙ 2188. Χ 
816, ΧΠῚΙ ὅθ28. --- ἐν τῇ περὶ τῶν Φιλοσόφων ἱστορίᾳ 
ΤΥ 162 8. 

1070 πῸη ποτηϊπαύο ΧΙ 606 Ὁ (αὉΪ Γυικίας καὶ Σωτίων). 506 ο. 

ΟἸΑΒ 
ἦν τοῖς ᾿Δρκαδικοῖς (ἔγ. 1) ΧΠΠ 609 6, 
00 οοτηΐοαβ 
ϑαρωδός (ἔτ. 1) ΧΙ 487. 

00 ἡ Σαμία: Ὑ 2208, 
ΟΒΥΙΕΙ ἢ ὁ ἀναϑεὶς ταύτῃ τὰ συγγράμματα 
ΠΕ Χ 4546. (ἔτ. 2) ΧΠῚ 874. 

ΟΟΗΑΒΕΜΒ οοτοΐϊουβ 
μυμώνη (ἴτ. 1) Χ 4266. 
ραχλῆς Χορηγός (ἴτ. 6) ΧΙΥ 6198. 
ἄπωνες (ἔτ. 10) ΧΥ͂ 6676. 
ἥμνιαι (τ. 11) ὙΠΙ 8286. (ἔν. 13) Χ 4206, 
Ὁ, ἱποογῦ, (ἔγ. 16) 1 846. (ἔτ. 17) ΧΤΙΥ͂ θὅ78. 
ΟΟΠΕΒ ὁ Λάκων: (ἔτ. 2) ΤΥ͂ 1404. 1418. 
146 ΑΒΙΒΤΟΟΠΕΒ 
ΟἸΑΥΒ ὁ “αμασκηνός, ὁ περιπατητικός (ρδ,55112) 
ὖν “Ἰστοριῶν ἐν τῇ ογ΄ (ἔτ. 11) Χ 4166. ἐν τῇ οδ΄ (ἔτ. 80) 
ὙΠΙ 532, ἐν τῇ οζ΄ (ἔτ. 81) ΥἹ 2610. ἐν τῇ ρη΄ (ἴτ. 82) ΧΥ͂ 
6824, ἐν τῇ ρι΄ (ἔτ. 88) ΧΙ ὅ48. (ἔτ. 84) ΙΥ̓ 1681--- 1648. 
ἐν τῇ ριδ' ([-. 88) ΥἹ 2628. ἐν τῇ οις΄ (ἔτ. 89) 71 2494. ἐν 
ταῖς ̓ Ιστορίαις (ἔτ. 19) ΥἹ 260 οἴ, Ἰῖῦτο ποη ποταϊμδίο (τ. 12) 
ΧΠῚ δὅ984. (ἔτ. 18) ΥΙ 2521, (ἔτ. 88) ΥἹ 274. 
τπεμαεῦβ ΤΙΙ, 41 

Ε" 
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ΝΙΟΟΜΑΟΘΗΥΒ οομαϊοὰβ 
Εἰλείϑυια (ἔν. 1) ὙΠ 290:--- 291. 
ἔα. ᾿ποογῦ. (τ. 8) 11 ὅδ. (ἔτ. 4) ΧΙ 181. 

ΝΙΟΟΜΑΟΗΥΒ ὁ ῥυϑμικός ν. ΡΗΒΒΕΕΒΟΒΝΑΤῚΙΒ Χείρων ] 
ΝΙΟΟΜΑΘΗΥ͂Β ' 

ἐν πρώτῳ περὶ ᾿Ἑορτῶν Αἰγυπτίων ΧΙ 4185, | 
ΝΙΟΟΜΈΘΒΕΣΒ ὁ ἀκάνϑιος: (τ. 1) Ὗ 2114. 
ΝΙΟΟΜΈΘΕΝ 

ἐν τῷ περὶ Ὀρφέως (ἔτ. 2) ΧΙΥ͂ 6878. “! 
ΝΙΟΟΡΗΟ ὁ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιητής (126 6) | 

ἐν τοῖς ᾿Εγχειρογάστορσιν (ἴτ. 19, ὅ) ΧΙΥ θ466. Χειρογάστορει 
(ὦ. 16) ΧΙΥ 6460 6. (ἔτ. 18) ΙΧ 8898, υὐϊ ἐν Χειρογάστορσι, 
αποᾶ ροξοϑὺ ἔαϊδθβ6 ᾿Εγχειρογάστορσι. ([γ. 19) ΠῚ 196 68, ααπ' 

Πανδώρα (ἔτ. 6) ΥἼΠ 8280. 
Σειρῆνες (ἔτ. 12) ΠΙ 800. (ἔτ. 18) ΥἹ 2696, οἵ, 2108. (ἔτ. 

ΙΧ 8680. 
Χειρογάστορες γν. ᾿Εγχειρογάστορες 

ΝΙΟΟΒΤΕΑΤΥ ΝΒ ὀοτηϊοαβ 
Ἅβρα (ἔτ. 1) ΤΥ 1880. (ἔτ. 2) ΧΙΥ 6645}. 
᾿ἀντερῶσα (ἴτ. 8) ΧΙ 4819}. 
ἤἌντυλλος, ϑιαοίον ἀϊοϊθαγ ἀὐθϊαθθ Νικόστρατος ἢ Φιλέταιοος 

(ἔτ. 4. δ) ΠῚ 1188. (ἔτ. 6) 1Π| 66 ἃ. (ἔν. 1) ΠῚ 1080. 
ἀπελαυνόμενος ([τ. 8) ΧΙΥ 6640. 
Βασιλεῖς (ἔτ. 9) ΥἹ 2804. 

4ιάβολος (ἔ". 10) ΧΙ 414. 

Ἑκάτη (τ. 11. 12) ΧΙ 4990. 
Ἡσίοδος (ἴν. 18) ὙΠ 8019}. 
ἹΙεροφάντης (ἔν. 14) ΠῚ 1108. 
Κλίνη (ἴτ. 15) ΠΠ 1116. (ἔν. 16) ΧΙ 499. 
Μάγειρος (ἔν. 17) ΧΙ] 5178, οἵ, ΧΙΝ θ64ο. 
(Οἰνοποιός (ἔν. 18) 1 816, οἵ, δᾶπν 
Πάνδροσυς (ἴτ. 19. 20) ΧΥ͂ 6988}. (ἔν. 21) ΧΠῚ δ814. 
Πατριῶται (τ. 22) ΧΥ 100}. 
Πλοῦτος (τ. 28) Ἶ 2419. 

Σύρος (ἴν. 24) ΧΙ 618 ἢ. 
Τοκιστής (τ. 28) ΧΥ 088 6. 
Ψευδοστιγματίας ((ν". 26) ΧΥ θ8δ6α. 
ἔα. ἱποοτῦ. (ἔν. 82) Π 478. 

ΝΟΤΗΙΡΡΥΝ ἀνδρίουδ: ὙΠ] 8446α. 
ΝΥΜΕΝΙΥΕ ὁ ἩἩφακλεώτης, ΤΙθα οἷ τηϑαϊοὶ ἀἰβοῖραϊαβ τὰ 

Ζείπνου ἀναγραφὴν πεποίηται 1 ὅδ. 
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ἐν ᾿Δλιευτικῷ (ἔτ. 1) Ὑ1Ι 804 5α ἢ. (ἔτ΄. 2) 806. (ἔτ. 8) 2387. 
(ἔν. δ) 804, (ἔγ. 6) 8049. 822", (ἔτ. 7) 816 }0 5. (ἔν. 8) 
2Θὅ Ὀο. 8288. ({". 9) 2801. 8220. (τ. 10) 8046. 8066, 

809. 827, (ἔτ. 11) 8064. 8278. (ἔτ. 19) 8086. (δ. 18) 
8968, (ἔτ. 14) 8186 ἢν, (ἔτ. 16) 809 Ἐ, (ὅτ. 16) 8390. 8978, 
εἴ, 160. 6. (ἔτ. 17) 8060. 8160. 8210. (ἔν. 18) 2828. 
8184. 8190. 8206. (ἔγ. 19) 828 4, (ἔτ. 20) 826. --- ποῃ 

εδὺ Νυχηθηι ἔν. 4 (Χ 8710, οἷ, δά) 
ΥΜΡΗΙΒ ὁ Ἡρακλεώτης (868. ὅ49 8, ποι 1ὖϑ 696) 
περὶ Ἡρακλείας ἐν πρώτῳ (τ. 9) ΧΙΥ͂ ᾿6198 5αᾳ. ἐν ἕχτῳ (ἔτ. 16) 
ΧΠ ὄβϑθε». ἐν τῷ ιβ΄ (β΄ οοα): (ἔτ. 16) ΧΙ ὅ49 .-- ἃ, οὗ 
δάη. 1εὐὐ. ἃ. 

ἐν Περίπλῳ ᾿Δἀσίας (ἴτ. 117) ΧΙΠ ὅ966, αὐἱ ἰδΙαθη [1067 5118 
ἀυῦ1ο ΝΥΙΩΡΒΟΘΟΥ͂ γγϑοιθ8 1 δϑῦ. 

ὙΜΡΗΟΡΘΟΙΥΞ ὁ Συρακόσιος 
ἐν τῷ τῆς ᾿Δσίας Περίπλῳ (Παράπλῳ 266 ο): ([". 10) ΧΠΙ 609 8. 

(ἅς. 11) ὙΠ 8217 5αᾳ. (ἴτ. 12) ΥἹ 206... ἐν τοῖς Περίπλοις 
᾿ ἕν 4) ὙΠ] 8816. -- Υἱάθ ΝΎΜΡΗΙΒ 
ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ ϑαυμαξομένων (ἔν. 1) ΧἼΠΙ ὅ88 (. 

ΟΥΜΡΙΑΒ 
τρὸς ᾿ἡλέξανδρον ᾿Επιστολή ΧΙΥ θδ9, 5864 οἵ, αἄπ. 

Ἰάλεμος (ἔτ. 1) ΠῚ 1062}. 
Ταλλαισχρος (τ. 2) 1Π 1068. 
ἀ. Ἰηοοτῦ, (ἔγ. 8) 1 60, (ἴγ. 4) 1 488. (ἔτ, δ) 11 678. 

ΠΟ ΨΑΡΤΥΎΤΙΚΑ συνϑέντες οπυταθγομύαν ΧΙ ὅ106 6 
ΠΛΟΥ͂ΙΑ ΡΕΤΡΗΙΟΑ 
3106. Π 860. Υ 2198. ΥἹ 2328, ΥΙ 218. ΧΙ] ὅ30 ει. 6240. 
ΠῚ 668 ἃ, οἵ, δἄπ. Χ1Π 602. ΧΙΥ 6142}. 6804, (Ηοτοά. 1 δδ). 

ΡΈΠΙ ΒΞ ὁ Σικελός: οἰὰβ υϑύβιβ δχύθιρουθηθι 1 46. 

ἘΜΡΗΠΙ,ΥΒ ὁ ᾿Δλεξανδρεύς 
ν 4ττικαῖς Λέξεσι ΧΙ 494. 
» τοῖς περὶ Γλωσσῶν καὶ Ὀνομάτων ΧΙ 887146. ΧΙ θὅθ6, 
οἵ, Ἰπτῤ, Ὁ. ἐν (ταῖς) Τλώσσαις 11] ὅ8. 624. 694. ΠῚ 8ὅο. 

ΧΙ 4104, ἐν τοῖς περὶ Ὀνομάτων 1ΠΠ| 894. 121. ΨΠ1Ι 860}, 
41 ὃ 
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ΧΙ 4129. ΧΥ͂ 611Ό. --- Ἰῖίῦγτο πὸπ ἱπάϊοαῦο ΠΙ 178. 83 ἃ. 
ΙΝ 1711Ὁ. ὙΙΙ 8158. 8206. ΧΙ 7888. 4710. 4τδ οα. 478 

4798. 487}... (015). 4948. 4958. 4908. ὅ02 Ὁ. ΧΠῚ δ72 

ΧΙΥΝ 6426. θ4δο. θὅ8ν. ΧΥ͂ 6788. 
ῬΡΑΝΑΒΤΙΥΝ ὁ Ῥόδιος: Χ1Π ὅ56}, οἵ, δάπ. 
ΡῬΑΝΟΒΑΤῈΒΞ Αρργρύϊαβ, Ἠϑάτγιδπδθ δϑύαθιβ Ῥοθῦδ, 

ἐν πρώτῳ Βοκχχορηίδος ΧΙ 4788. 
ἐν τῷ ποιήματι ΧΥ ΟΥΤΕ, οἵ, 100. ἃ 6. 

ῬΑΝΟΒΑΤῈΕΝ ὁ ρκάς, ἰπΐοι ΗΘ οοτασα βου ρύοτθϑ 1 18 
ἐν (τοῖς) Θαλασσίοις "Ἔργοις ὟἾἼΠ 2888 --ο. 806 οἄ. 821 οἴ, 

ῬΑΝΥΑΒ(ΘΙΝ 
ἐν πρώτῳ (ια΄ οοπ) Ἡραλλείας (ἔν. 1) ΧΙ 469. τρίτῳ Ἢ 

(ἔγ. 4) ΧῚ 498 ἃ. Ιἴῦγτο πορ πουϊμδΐο (τ. 12, 12) 11 86} 8 
(ἔι. 18) 1Π| 86. (δε. 14) Π 86ἃ. 8760. (ἔτ. 26) 1Υ̓͂ 1188. 

ΡΑΆΝΜΕΝΙΟ 
ἐν ταῖς πρὸς ᾿Ζλέξανδρον ᾿Επιστολαῖς ΧΙ 1811. ἐν τῇ προ 

Ἅ4λ. ᾿Επιστολῇ ΧΠῚ θοΤ Βα. 
ΡΑΒΝΜΕΝΙΒΘΟΥΒ 

Κυνικῶν Συμπόσιον ΤΥ 15θ6α --- 188 ἃ, οἵ, δᾶπ. 156. 
ῬΑΒΜΈΕΝΟ ὁ Βυξάντιος 

ἐν τοῖς ᾿Ιάμβοις (080]. Ρ. 145) 1Π 7581. Υ 208 οὔ. Υ 221}. 
ῬΑΉΝΜΈΝΟ ὁ ἹΡόδιος 

ἐν πρώτῳ ΜΜαγειρικῆς “ιδασκαλίας 11 8081. 
ΡΑΒΜΕΝΩ()Ο (Δ101 ὁ γλωσσογράφος) 

ἐν τῷ περὶ “ιαλέκτου ΧΙ ὅθ00, οἵ, δᾶπ. 
ῬΑΒΝΕΗΑΒΙΥΒ ὁ ξωγράφος 

Ερὶρτδυαπιαίω (1) Χ11 648 ἃ. ΧΥ͂ 687}. (2) ΧΠ δ48 8. (8) 844 
ῬΑΞΝΤΗΒΝΙΝΕ ὁ τοῦ Ζιονυσίου (467 ο. 801 ἃ. 680 α) 

ἐν τῷ α΄’ Τῶν παρὰ τοῖς ἵστορικοῖς λέξεων (ζητουμένων δὰ 
467 ο): (Ρ. 398 ΜῈ) ΧΙ 4670. ΧΥ͂ θ6804 6. Ἰἴδτο ποπ ἱπαϊοα 
(Ὁ. 298) Π| δ1 ἢ. ΧΙ 188}. 5018. 

ῬΑΧΑΜΥ͂Β, ὁ ἐμὸς συγγραφεύς, ἱπααϊῦ οοοὰΒ; νἱάθύαν ἰρὶν 
Ὀψαρτυτικά Βον]ρδῖθθθ: ΙΧ 8764, 

ῬΕΕΙΑΝΌΞΗΝ ὁ Κορίνϑιος ἐλεγειοποιός ΧΙΥ͂ 682 ἃ. 

ῬΕΗΒΑΒΥΞ ὁ Κιτιεύς (607 δ) 
ἐν τῇ Λακωνικῇ Πολιτείᾳ (ἔν. 1) ΤΥ 1400. (ἔν. 2) 1Υ̓ 1406 
Συμποτικοὶ Ζιάλογοι 1 1020, οἵ. 110. ἃ 6. 
ἐν τοῖς Συμποτικοῖς ὙὝπομνήμασιν ΧΙΤΙ 6078 --- 8. 

ΡΗΛΒΘΌΙΜΥΒ 
ἐν πρώτῳ Ἡρακλείας (ρ. 214 ΚΙ) ΧΙ 4989. 

ΡῬΗΔΛΔΕΝΙΑΒ ὁ Ἐρέσιος, ὃ περυπατητιπός, ὁ ̓ ἀριστοτέλους μαϑητ' 
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ἐν δευτέρω περὶ Ποιητῶν (ἔν. 11) ὙἼ1Π 889 ο. 
ἐν δευτέρῳ Πρυτάνεων ᾿Βρεσίων ([τ. 1) ΨΠΠ 8838. 
ἐν τοῖς πρὸς τοὺς Σοφιστάς (ἴτ. 19) ΧΙΥ͂ 6880 6. 
ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ τυράννων ([τ. 12) ΥἹ 2826. 
ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Τυράννων ἀναίρεσις ἐκ τιμωρίας (ἔν. 14) 
ΠΙ 9065. 9180. (ἔτ. 16) Χ 4380. 

περὶ Φυτῶν ἐν τῷ α΄ (ἴτ. 25) 11 61. (ἴ;. 27) ΙΧ 8114. ἐν 
πέμπτῳ (ἴν. 26) 1 το. (τ. 27) ΙΧ 8716. (ἔτ. 830) 1Π 
844. ἐν τοῖς περὶ Φυτῶν ([ν. 29) 11 δ4 ἢ, φοἄθηηαπθ ἐν τοῖς 
Φυτικοῖς 1 ὅ84 6. (ἔν. 81) ΙΧ 40θο. 

ΠΌΤΟ ΠΟΙ ποιηϊπδίο (ΠΥ. 18) 1 166, οἵ, φάπ. (ἔν. 11) 11 484. 
(ἔ. 18}1 66. (ἔν. 28) Π| 644. (ἔν. 80)1 29, (ὦ. 82})1 81 75α. 
(ἔ. 88) Π ὅ1 6. (ἔτ. 84) 11 68. 

ΤΟΣ (Φαῖστος 6011) 
απουντοποιιπκὸν σύγγραμμα ΧΙΥ 0649. 
ΤΑΒΟΥΒ 
τοῖς ᾿Επιγράμμασιν (εἰ. 6]. Ρ. 11) Χ 4404. 
ΝΟΟΒΙΤΥΒ 
τῷ περὶ Εὐδόξου (ἴν. 1) 11 2701 
ΝΟΡΠΕΜΥΞ 
δευτέρῳ ᾿Δτϑίδος (ἔν. 1) ΙΧ 8924. ἐν ζ΄ (ἔτ. 6) ΠΙ 1140. 

Ἴργο ποι ἱπάϊοαύο (ἔτ. 18) Χ 4ϑ7το4. (ἔν. 14) ΧΙ 4θῤδδ. 
Ὅν. 16) 1Υ͂ 1688. (ἔτ. 19) 1 208. 
ΒΕΘΟΝΑΤΕ οοτηϊοαβ, ὁ ἀττικώτατος (268 6) 
αϑοί, ροούδι αρίαπθ Φερεκράτης ἢ Στράττις (ἵγ. 1) Χ 41 ο, 
ἢ ὙΙ 2480. (ἔτ. 2) ΧΥ͂ 6865. 
ρίοι, ἴα Ὀα]α6 ὑθιηροτῶ Υ 218. (ἔν. 7) ΠΥ 1114, (ἔν. 10) Ἱ 
208 Ὁ, (ἔ". 18) ὙΠ 8106, 
τόμολοι (τ. 22) 1Π 1194. (ἔτ. 24) ΠῚ 908. (τ. 268) ΧΙ 
θ48.. (ἔτ. 27) ΙΧ 3866. (ἔν. 28) ΙΧ 8960. 
ἄες (ἔτ. 82) ΥἹ 2461, (ἔτ. 88) ΙΧ 8960, υανἱ ἐν Γραφεῦσι 
σοᾶθχ. 
αφῆς γ. Γρᾶες 
γυλοδιδάσκαλος (ατπΐθ ἔν. 89) ΥΙ 2620. (ἔτ. 89) ὙΠ 805 56: 
(ἔς. 40) ΧΥ͂ 699, (ἔτ. 41) ΧΊ 480}. (ἔτ. 44) ΙΧ 8966. (ἔτ. 46) 
[Π 960. 
πιλήσμων ἢ Θάλαττα (ἔν. 2) Ὑ1ΠΠ 8068. ἐν ᾿Επιλήσμονι 
(ἔ. 66) ΠῚ 111 Ὁ. (ἔγ. 66) ΙΠ 808. 
νὸς ἢ Παννυχίς (ἴν. 064) ΧΠῚ 612 4 Ὁ. 
ριαννώ ἴαὈυ]α, ΧΠΠ ὅθ70. (ἔτ. 67) 1 1ὅ96. (ἔτ, 68) ΧΙΝ 
θῦ8ἃ. (ἔτ. 69) ΧΙ 479}. 4812}. (ἔν. 70) Χ 4806. 
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Κραπάταλλοι (ΐγν. 80) ΠΠ| τό Ὁ. 808. (ἔτ. 81) ΧΙΥ͂ 646 ο. (ἔτ. 8: 
ΧΙΥ͂ 0466. (ἔτ. 84) ΙΧ 8660ἀ, οἵ. 1Π| δὅ Ὁ. (ἔν. 86) ΧΥ͂ τ00. 
(ἔν. 96) ΧΙ 4854. Ϊ 

Λῆροι (ζν. 101) ΧΥ͂ 6904. (ἔτ. 102) ΠῚ 95. (ἔν. 104) ΥἹ 228, 
(ἔν. 107) Χ 4240. ' 

Μεταλλῆς: ὁ πεποιηκὼς τοὺς εἰς Φ. ἀναφερομένους ἹΜεταλλεὶ 
(ἔν, 109) ΧΥ͂ ὀ8δω. Φ. ἐν (τοῖς) Μεταλλεῦσι (ἔν. 108) ἵ 
2686 ---2696, οὗ ΠΙ 968. ᾿ 

Μυρμηκάνϑρωποι ({τ.118) Υ11281 ἃ. (ἔτ. 120}01Π 888. (ἔτ, 1. 
ΥΙ 229. ' 

Πέρσαι: Φερ. ἢ ὃ πεποιηκὼς τοὺς εἰς αὐτὸν ἀναφερομένο, 
Πέρσας (ἔν. 128) ΧΙ δ028. (ἔτ. 181) ΧΥ ρ8δ8. (ἔτ. 182)} 
τ84. Φ. ἐν (τοῖς) Πέρσαις (ἔι. 1317) ΥΙ 2286, (ἔν. 129) ̓ 
6028}. (τ. 180) ὙΙ 269. ---Θ. ] 

Πετάλη (ἴν. 185) ΙΧ 8960 0. (ἔτ. 189) ΥΠΙ 848. (ἔτ, 140) Χ 
0901. 

Τυραννίς (ἔν. 148) ΧΙ 481 ---α, οἵ, 400 ο. 
Χείρων: ὃ τὸν Χείρωνα πεποιηκώς, εἶτε Φερεκράτης ἐστὶν εἰ 

Νικόμαχος ὃ δυϑμικός (ἴν. 162. 168) ΠῚ ϑθέάωῦο. ὅτ 
Χείρωνα πεποιηκὼς τὸν εἰς ὦ. ἀναφερόμενον (ἔτ. 148) α΄ 
668 61. (ἔν. 147) ΙΧ 8680. (ἔν. 160) ΙΧ 8885, 

Ψευδηρακλῆς (ἔτ. 164) ΠῚ 1229. ᾿ 
ἔα. ἱποοσῦ. (ἔν. 166) ΧΠ ὅ8ϑδ Ὁ. (ἔν. 1660) ΧΙ 6488. (ἔτ, 1 

11 56). (ἔτ. 118} 11 670. (ἔτ. 116) 11 668. (ἔν. 194) ΧΙ 40. 
ῬΗΒΗΕΒΟΥΒΕΝ ἔ 

ἹΙστοριῶν ἐν τῇ β΄ (ἔτ. 217) ΧΙ 414. ἐν τῇ γ΄ (ἔι. 888) ΧΙ 4Τ| 
56415 ᾿ποουΐδθ (ἴγ. 109) ΧΠῚ δ57. 

ΡΗΒΒΕΝΙΟΥΒ ὁ Ἡρακλεώτης, ὃ ἐποποιός: 1Π1 18. ᾿ 
ῬΗΠΠΔΕΝΙΒ ἡ Δευκαδία (Υ̓ 220), εἰς ἣν ἀναφέρεται τὸ π΄ 

᾿ἀφροδισίων ἀκόλαστον σύγγραμμα ὙΠΠ 886, οἵ, ἅ.6; οἵ. 
451 ἃ 8. 

ΡΗΠΙΈΜΟ οοιμϊοὰβ 
᾿ἡγροῖκος (ἔτ. 1) ΠῚ 814. 
᾿4δελφοί (ἔν. 4) ΧῚΠ δ69α ---, 
᾿ἀνανεουμένη (ἔτ. 8) ΥἹ 2628. 
ἀνδροφόνος (ἴν. 9) ΧΙΝ 608. 
“ρπαζόμενος (ἔν. 12) ΧΙΥ͂ 6068. 
Βαβυλώνιος (ἔν. 16) ΧΠῚ ὅ98 ο. 
Θησαυρός ({ι, 83) ΙΧ 88ὅ 6. 
᾿Ιατρός (ἔτ. 88) ΥἹ 2818. 
Κορινϑία (ἴν. 40) ΠΙ 128 6. 
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“Μετιὼν ἢ Ζωμίον (ἔν. 41})10 188 Ὁ. ἐν Πετιόντι (ἔν. 42}0111840 6. 
Μοιχός (ἔν. 44) ΤΥ 1184. 
Νέαιρα (ἔτ. 41) ΧΠῚ 5908. 
“Παρεισιών (ἔν. 60) ΧΙ δὅ161, (ἔν. 61) ΤΥ 170 6. 
Πτωχὴ ἢ 'Ῥοδία (ἔτ. 617) ΧΙ θ4δ8. ἐν Πτωχῇ (τ. 68) ΧΙΥ͂ 6644. 
ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Σικελικῷ (ἔν. 16) ΧΙΥ 6688). 
Στρατιώτης (τ. 19) ΥἹ[ 288. --- 289, οἵ, 2908. 
ΖΣυναποϑνήσκοντες (τ. 80) ΥἹΙ 8078. 
Φάσμα (ἔτ. 84) ΧΙ 481 ἀ. 
Χήρα (ἔτ. 81) ΧΙ 4914. 
40. ᾿ποοχύὺ. (ἔν. 122) 11 646. (ἔτ. 128) ΧΙΥ 6ὅ9Ὀο, οἷ. δᾶπ. 

(ἔν. 189) ΧΙΠ θ0θᾶ. (ἔν. 188) ΠΠ ὅ9.6. (ἔτ. 190) 1 885, (ἔν. 316) 
ΧΙΠ δ944. 

ἬΠΜΕΜΟ ὁ νεώτερος 
ἔα. Ἰποογῦ. ({γ. 1) 11 2914 ---, 
ἬΠΈΜΟ ὁ ᾿4ϑηναῖος (469 8), ργδιητηδύϊοιβ 
ἐν τοῖς ᾿Δττικοῖς Ὀνόμασιν ἢ Γλώτταις ΧΙ 468. ἐν τῷ περὶ 

(τῶν) ᾿ἀττικῶν Ὀνομάτων ΧΙΥ 6400. 6δὅ2ο[. ἐν ᾿ἀττικαῖς 
“Μέξεσιν 11 10. ἐν ταῖς ᾿ἀττικαῖς Φωναῖς ΧΙ 4888. 

ἐν α΄ Παντοδαπῶν Χρηστηρίων ΠΙ 1148. 
Ἰῦγο ποη ποτηϊηδίο 1 114, οἵ, Υ 1988. 1 ὅδο, ΧΙ 4698. 4τ6:. 
ΠΕ ΤΑ ΈΗΥ 5 οομηϊοαβ 

᾿Δἀσχληπιός (ἔτ. 1) ΧΙ 4818. (ἔτ. 2) ΠΙ 8428. 
᾿Ἄγτυλλος γ. ΝΙΟΟΒΤΉΑΤΥΒ 

᾿Δταλάντη (ἔτ. 8) Χ 416. 
Ἀχιλλεύς (ἔτ. 4) ΧΙ] 4744. 
Κορινϑιαστής (ἔτ. 56) ΧΠΠ 559. 

᾿Αυναγίς (ἔν. 1) 11 2806 4. (ἔτ. 9) ΧΠῈ ὅ8τ ε[, Κυνηγίς (ἔτ. 6) 
 ΧΠΙ| ὅτροοῦ, (ἔτ. 8) ΧΠῚ δ12. 
᾿Δαμπαδηφόροι (ἴν. 10) Χ 418. 
Οἰνοπίων (ἴτ. 18) ὙΠ 2804. (ἔτ. 14. 18) ΤΥ 1699. 
Τηρεύς (ἔτ. 16) Χ 4804 6, (ἔτ. 11) 1Π 106. 

ΘἈΤΙηϊπατη ἔν, 16) Π1 ΤΊ. (ἔτ. 17) ὙἿ 8270. ({ε. 21) Υ 192. 
ἐν (τοῖς) ᾿ἀτάκτοις (ἔτ. 84) ΧΙΥ͂ 6464. (ἔτ. 41) ΧΙ 4601 ο. (ἔν. 42) 

ΔΘΤ:, (ἔν. 417) ΧΙΥ͂ 6464. (ἔτ. 50) ΧΙ 4966. (ἔτ. 62) 496. 
(ἔν. 68) 498 ἃ. (τ. 66)1Π| 114 6. (ἔτ. ὅ8) ΧΥ͂ 618 ἀ. ᾿πάϊᾶθιι ΌΤῸ 
ποτὶ ποτηϊηδίο (ἔτ. 85) ΧΙ 188 ἃ. ([". 39) ΧΙ 7188. (ἔτ. 45) ΧΥ 
θ784. (ἔτ. 46) ΧΥ͂ 6177.. (ἔτ. 48) ΧῚ 4888. 



048 Π ΙΝΘΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΥ͂Μ 

ῬΗΙΠΙΝΥΒ ὁ ῥήτωρ 
ἐν τῇ Κροκωνιδῶν Διαδικασίᾳ (ἔτ. 2) Χ 428 Ὁ. 

ῬΗΠΙΠΙΝΥΒ ρσταμηπιδύϊοιβ (9): ΧΥῪ 681}, 6828. 
ῬΗΠΠΙΡΡΙΒΘΕΝ οοσηϊοὰβ 

᾿Δμφιάραος (ἔτ. 4) ΠΙ 90}. 
᾿Δνανέωσις (ἴν. ὅ) ΙΧ 8846 [. (ἔτ. 8) ΝῚ 2628. 
᾿ἀργυρίου ᾿ἀφανιοσμός (ἔν. 9) ἯἿ 2808}. 
Αὐλοί (τ. 10) ΧΙΥ͂ 6684 6. 
Συμπλέουσαι (ἴτ. 10) ΧΥ͂ Τ00ο. 
Φιλάργυρος (ἵν. 20) ΧΙῪ θ40εἀ. 
[4 Ὁ. Ἰποθυῦ. (ἔστ. 217) ΧΙ 1811. (ἔὔ. 80) 1 28 ο. 

ῬΗΙΠΙΡΡΥΞΒ οομηΐουβ ν. ΕΥ̓ΒΥΠΙ Νάννιον 
ῬΗΠΊΙΡΡΥΕ ὁ Θεαγγελεύς 

ΡΗΠΙΡΡΥΒΞ ν. ΑΝΘΕΒΟΤΙΟΝΙΒ Γεωργικά 
ΡΗΙΠΙΒΟΥΕ ὁ ποιητής, ἱερεὺς Ζιονύσου Υ 1980. 
ΡΗΙΠΙΒΤΙΟ ὁ Μοκρός (118 α) 

Ὀγψαρτυτικά ΧΙ δ1θο. ἱπᾶ6 ΠῚ 1186 ἃ ", 
ΡΗΙΠΠΠΙ ὁ “ἤλιος μουσικός (21 Ὁ 

περὶ Α4ὐλητῶν ΧΙΥΝ 6844. 
ἐν δευτέρῳ περὶ Πουσικῆς ΧΙΝ 686}, οὗ, δάπ. ἱπᾶθ 1 511 

ῬΗΙΠΟ ὁ Ἀριστοτέλους γνώριμος, λόγον ἔγραψε κατὰ Σοφοκλέοι 
αὶ ἂθ Θχρϑι]θπαϊβ ΡΒ] Οβορηΐβ τορδίϊοποηι ἐαϊογαὺ ΧΠῚ ΘΙ. 

ῬΗΙΠΠῸ ΝΙοουη 6815 (Ὁ) ροοίῶ: ΧΥ͂ 6970, οἵ. 8Δάπ. 
ΡΗΙΟ 

ἐν τῷ Μεταλλικῷ ὙΠ 8238. 
ῬΡΗΙΠΟΟΗΟΒΝΥΒ 

᾿ἀτϑίδος ἐν δευτέρῳ (ἔτ. 19) ΧΥ͂ 6984 6. ἐν δευτέρᾳ (τ, 4 
ΧΙ 4966. ἐν γ΄ (ἔτ. 66) ΧΙΥ͂ 681. ἐν ἑβδόμῃ (ἔν. 148). 
2460. ἐν τῇ ἐνάτῃ (ἔν. 141) Ὑ 1890. 

ἐν τοῖς περὶ Πῆαντικῆς (ἔτ. 198) ΧΙΥ͂ 6484. 
ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Τετραπόλει (ἔτ. 156) ὙἹ 285. 
5615 ἱποθυύδθ (ἔγ. 18) 1 8386. (ἔν. 20) Π 8716. (ὅν. 21) Χ 
βο8 Ὁ. (ἔτ. 66) ΧΙῪ 6808. ((. 60) ΤΥ͂ 1688. (ἔν. 68}1 ὁ 
(ἔτ. 64) ΙΧ 81ὅ.. (ἔν. 103) Υ͂ 2116. (ἔν. 146) ΧΥ͂ 691 
(ἔτ. 169) ΧΙ 464, (ἔν. 110) ΧΙΥ͂ θ4δ 4}. (ἔν. 111) ΧΙΥ͂ θδέ 
(ἔν. 207) ΙΧ 8988. 

ῬΗΙΠΟΟΘΠΕΒ ἐγωρτοαβ 
ἔ Ὁ. Ἰποογῦ, (ἔν. 8) Π 66}. 

ῬΗΠΠΟΟΝΑΤΕΒ 
ἐν β΄’ Θετταλικῶν, εἰ γνήσιον τὸ σύγγραμμα (τ. 1) ΥἹ 360: 



᾿ 
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ῬΡΗΠΟΜΝΕΒΤΥΒ 
ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Ῥόδῳ Σμινϑ'είων (ἔν. 1) 11Π| 14, (γ.2) Χ 448 Ὁ. 

ΡΗΙΜΟΝΙΘΕΒ οομϊοὰβ 
Κόϑορνοι (ἔτ. 1) ΥἹ 2476, οὗ Π 4716 ἢ, (ἔν. 3. 8) ὟΙ 2288, 

(ἔπ. 4) ΧΥ 1018. 
ἴ4Ὁ. ἱποθεῦ. (ἔτ. 8) 1 286. (ἔ". 9) ΠῚ 674. 

ΡΗΙΠΟΝΙΘΕΒ ὁ ἑατρός (Μυρωνίδης 691, 01 οὗ, 848) 
ἐν τῷ περὶ Μῆύρων καὶ Στεφάνων ΧΥ͂ 6Τδ:---6. 6166. 6911 

- 6920 (ὁ). 
ΡΗΙΒΟΒΤΕΡΗΑΝΥΒ ὁ Κυρηναῖος, Καλλιμάχου γνώριμος (881 ἃ) 
ἐν τῷ α΄ περὶ τῶν ἐν ᾿Δσίᾳ Πόλεων (ἔτ. 1) ΥἹΙ 297 56. 
ἐν Δηλίῳ (ἔς. 1) 292} 5α. 
ἐν τῷ περὶ τῶν Παραδόξων Ποταμῶν (ἔν. 0) ὙΠ 8816, οὗ 
382. 

ἬἜΠΟΤΙΜΥΒ γν. ΡΗΥΠΟΤΙΜΥΒ 
ἬἨΠΙΟΧΕΝΥΒ ρστατητηδύϊουβ: 1 ὅ88. 
ΠΟΧΕΝΥΞΡ ὁ Κυϑήριος ([401, ὅθ648, ογηῖ580 ποιηΐπθ ὁ Κυ- 
 ϑήριος ποιητής 6924), ὁ δυϑυραμβοποιός (481 ἃ) 

ἔν τῷ Ζείπνῳ (ἔτ. 1) ΧΥ͂ 0686. (ἔτ. 2) ΙΥ̓͂ 146--14768, ΟΕ 1Υ͂ 
1606 ὅ. ΙΧ 4096. 4100. (ἔτ. 8) ΧΙΝ θ42--648ἃ. (ἔν, 4) ΧΙ 

4878}. (ἔν. 8) ΧΙ 4706. -- ΟΥ οἰίαια 1 64. 1) 
᾿ Κύκλωψ 1 66. 1. (ἔτ. 8) ΧΠΠ ὅ648. 
Ὑμέναιος (ἔτ. 18)1 θ8. 
᾿56615 Ἰποοτίδθ (ἔν. 6) Υ1 271 Ὁ. ΧΥ͂ 6924. (ἔτ. 16)11 88 ἃ, (ἔτ. 11) 

Χ 4468. 

ἄντεια ἕλὈυ]α ΧἼΠ ὅθτο. ὅδ866, υδἱ Εὐνίκου ἢ Φιλυλλίου 6556 
᾿ ἀϊοΐξαν. 
᾿4ὔγη (ἔτ. 8) ΤΧ 4086. (ἔν. 4) ΠῚ 1104. (ἔν. 6) ΧΙ 4865. 
᾿Ηραλλῆς (ἔτ. 8) ΤΥ 1114. 
Πόλεις: Φιλ. ἢ ὁ ποιήσας τὰς Πόλεις (ἔτ. 10) ΙΧ 381. 51π|1- 

ΠΟΥ (ἔτ, 18) 11 926. Φιλ. ἢ Εὔνικος ἢ ̓ ἀριστοφάνης ἐν Πό- 
᾿ Ἅεσι (ἔτ, 18) Π1 866. 1047, Φιλ. ἢ ̓ Δριστοφάνης ἐν Πόλεσι 

(ἔτ, 16) 1Υ̓ 1408. 
ρεώρυχος (ἔτ. 19) ΧΙΥ͂ 6418. 

Ὁ πος ἴοσο ἱποοχέατα Ατίβέοίθ!εβ βἰσιίβοιοτίε Τιϑαοδαϊ! δπ Ογύμοτὶ ῬΒϊ- 
Ἰς πἴ Ζ, εἴπνον, τιϊϑθὶ ἔοσξα ππῦτα οτητιΐπο ππΐὰϑ ροεῖδθ οδτταθη ἔαϊξ, αὖ ῬΙαΙΟ 
(πὰ (ΑΥ̓ΠΕΏ. 1 δὉ --- 4) 9οἐ15 θοτο ῬΏΙΠοχοτΐ γϑυβ8 ᾿ἰχηγηαὐδυουῖῦ. 
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Δ. ἱποθυῦ. (ἔγ. 21) 11 684. (γ. 24) 1 818. (ἔν. 26) Π 520. 
(ἃ... 26) ΧΥ͂ νοὶ]. 1Π δὅ6, 17 δάπι. (ἔ". 27) 11 684. (ἔτ. 29) ΧΥ͂ 
γ0]. ΠῚ 584,9 8δη. 90]]. ὅ506, 18. 

ῬΗΟΟΥΠΙΘΕΒ: (ἔν. 11) Χ 428}. 
ῬΗΟΒΝΙΟΙΠῈΒ οομηοὰβ 

ηισουμένη (ἴτ. 2) ΧΙΥ 682 ἀ 6, 
Φύλαρχος (τ. 8) Χ 4188. 
[Ὁ. ᾿ποογῦ. (ἔν. 5) ὙἼΙ1 845. 

ῬΗΟΕΝΙΧ ὁ Κολοφώνιος ἰαμβοποιός (89 6) 
ἐν τῷ α΄ τῶν ᾿Ιάμβων (6}0]. ». 141) ΧΙ ὅ806--ὅ81 8. ἐν τοῖς 

Ἰάμβοις (Ρ. 148) ΧΙ 496 46. (. 140) ὙΠ 859 ε--- 860 Ὁ, 
Φ. 119) Χ 4314. 

ῬΗΟΒΜΥΞ οομϊοαβ 
᾿ἀταλάνται (ΕΡΊοΠ. ἔν. βρατ. 1) ΧΙΥ͂ θὅ8. 

ῬΗΒῪΝΙΟΗΥ  {ταριουβ 
Φοίνισσαι (ἴτ. 11) ΧΙΥ 688 ο. 
(θαττη. τΏ6]. ἔτ. 2) ΧΠῚ]Ι δ048. 0087, οἵ, 604 ἃ. 

ΡΗΒΥΝΙΟΗΥΒ οομηϊοὰβ 
᾿πελεύϑεροι ἔαὈυ]ω ΠΙ 1159}. 
᾿Ἐφιάλτης (ἔτ. 2) ΤΥ 1848. (ἃ. 8) ΤΥ 106 Ὀο. 
Κρόνος (ἔτ. 12) ΤΧ 8118 
'Κωμασταί (ἔν. 16) ΧΙ 414}. 
“Μονότροπος (ἔν. 28) Ι 248. (ἔν. 24) ΧΥ͂ νοὶ]. 1Π δὅδ6, 1 «ἀπ." 

(ἔγ. 26) 1Π 148. 
Μοῦσαι (ἴν. 88) Ἴ 8198. 
Ποάστριαι (τ. 88) 11 1106. (ἔτ. 40) Χ 424ο. 
Σάτυροι (ἶν. 49) 1Π 81}. 
Τραγῳδοί (ἔν. 60) ΥἹΙ 2871. (ἔν. 61) ΧΙΥ͂ θὅ4Ὁ. (ἔτ. ὅ8) ΙΧ 
889. (ἔτ. 67) ΨΙ 2298. 

δ Ὁ. ἱποουῦ. (ἔν. 60) 11 ὅ8. (ἔτ. 61) ΤΠ ὅ9ο. (ἔτ. 66) 1Π 471. 
(ἔν. 65) Π ὅ2ο. (ἔτ. 69) 11 444. 

ῬΗΒΥΝΙΒ: Νόμοι ΧΙΥ͂ 6880. 
ΡΗΥΠΑΉΟΗΥΒ ὁ ᾿ϑηναῖος ἢ ΝΝαυχρατίτης (58) 

“Ιστοριῶν ἐν τῇ γ΄ (ἴν. 1) 1Π| 8848}. (ἔν. 2) 1Υ̓͂ 160 ἀ---ἶ (ἔν. 8) 
Χ 412 .8α. ἐν τετάρτῃ (τ. 4) ὙΠ] 8888. (ἔτ. 8) ΙΧ 4014, 
ἐν τῇ «ς΄ (τ. 6) ΧΙΥ͂ 6146---61δὅ. (ἔν. 7) Χ 48864. (τ. 8) 1 
2510. (ἔν. 9) 1Π 816. (ἔν. 10) Χ 442... (ἔν. 108) ὙἹ 2110 6. 
(ἔν. 11) ΤΥ 1604. ἐν τῇ ζ΄ (τ. 12) ΧΥ͂ 6181, (ἔν. 18) ΠΠ| 44}, οἵ, 
τᾶῃ. ἐν τῇ ι΄ (ἔν. 18) ΧΠῚ 6090. (ἔν. 19) ΧῚΠ 5868. (ἔν. 90) 
ὙΙ 2010. διὰ τῆς τα΄ (ἔτ. 22) ΧΙΠ ὅ28.. ἐν τῇ ιβ΄ (ἔν. 38) 
ΧΙΠΠ δὅ98- ἃ. (ἔν. 24) ΧΥ͂ 6981, (ἔτ. 26) ΧΠῚ 6064--ἴ, ἐν 

ἕὴ 
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τῇ ιγ΄ (ἔν. 238) ὙἹ 264 5αᾳ. ἐν τῇ ιδ΄ (ἔν. 239) ΥἹ 261 Ὁ. (ἔν. 80) 
ΧΠΙ ὅθ86. ἐν τῇ ιϑ' (ἔν. 85) ΧΠῚ 6098. διὰ τῆς εἰκοστῆς 
(ἔν. 86) ΧΠΠ 606 ἢ 5ᾳ. {ἐν τῇ κ΄ (ἔτ. 81)1 18 4 6 Ἐ, ἐν τῇ κα' 
(ἔν. 38) ΥἹ 3494. ἐν τῇ κβ΄ (({. 40) ΧΙ 4620. (ἔτ. 405) ΧΙ 
ὅ866. ἐν τῇ κγ΄ (ἔτ. 41) Χ1 589}---ὅ40 8. (ἔν. 42) ΧἼΠΤ 610 ἃ, 
ἐν τῇ κε΄ (ἔν. 48) ΤΥ͂ 141 ἔ--1421, (ἔν. 44) ΥἹ 2116. (ἔν. 45) ἡ 
ΧἼΠ 5621 --- 6. ἐν τῇ κη΄ (ἔι. 46) ΥἹ 251 οἄ. --- ἰῦτο ποπ 
Ἰπαϊοαῦο (ἔγ. 82) 11 ὅ8δο. (ἔν. 60) 1Π|Ι 18---α. (ἔτ. 62) ΧΗ 

β ὅ2θ08.---ο, (ἔτ. 67) ΠῚ 48, --- ῬΕΥ]ΔΤΟΙΙ ἐογίθϑθο 11 460 δᾶπ. 
ὁ ΡΗΥΓΠΑΝΟΗΥΞΒ (Εὐφορίων, Φιλητᾶς οομ1) ροοία: ΧΙΥ͂ 6894. 
ῬΗΥΤΟΤΙΜΥΞ ὁ ἰατρός (681 

ἐν Ὀψαρτυτικῷ ὙΠ 808, 
ἐν τῷ τρίτῳ περὶ Τροφῆς Π]Ι 794---α, 821. ἐν γ΄ καὶ ε΄ (εἰδ8ὶ 

ξατὺ ἐν γ΄) 814 Ὁ. ἐν τοῖς περὶ Τροφῆς 11 ὅ8,. ὙΠΙ|Ι 8ὅδ. 
1Όγὸ Ποπ ἱπαϊοαύο ΧΥ͂ 6817: 

ῬΙΝΌΘΑΒΥΞ, πουιῖμθ ομλῖθθο ὁ Θηβαῖος ποιητής (ΥἹ 248 ο) 
᾿ ἐν Ὀλυμπιονίκαις (1,580) ΧΙΥ͂ 641 6. 5ἴπθ ὑϊύα]ο (0]. 1, 1) 11 401. 

(0]. 1,14)1 80. (0]. ὅ, 41) ΧΠῚ 604 Ὁ. (ο]. 7,1) ΧΙ 808 5α. 
(ο]. 9, 48) 1 26. (ο]. 18, 1) ΧΠῚ δ78:. 

(ὑσίῃ. 1, 4) 1806. (φρυίῃ. ὅ, 1) ΥἹ 2816. --- εἰρ Ιέρωνα Πυ- 
ϑυκὴ φὠδή (8 ἔν. 106) 1 288. 

(μθιη. 2,160) ΧΙ 490, 
ἐν τῷ πρὸς Ἱέρωνα Σκολίῳ (ἔτ. 128) ΧΙΥ͂ 686}. 4. 
Σκόλιον ἴῃ Χοπορποπίθια Οουηἰίθτα ([γ. 122) Χ1Π δ78 ἢ --- 614. 
ἱποοτία, (ἔν. 48) ΧΠ δ18 9. (ἔτ, 68) ὙΠ 2906. (ἔν. 16) Υ 1814. 

(ὦ. 18)1198. (ἔν. 19) Χ 4δδο. ΧΙ 4610. (ἔν. 112) ΧΙΥ͂ 6810. 
([ε. 128) ΧΙΠ δθ486. 6018 6. (ἴ. 124) ΧΙ 4806, οἵ. ΧΙΥ͂ 
6410 0. (ἔν. 126) ΧΗ δὅ198. ((ι. 127) ΧΠΠ 6016, οὗ, 661. 
(ἔ-. 128) Χ 4218 6. ([-. 148) 1 328. (ὦ: 165) Υ͂ 1917, (ἔν. 164) 
ΤΥ͂ 1547, (ἔν. 166) ΧΙ 416}. (ἔτ. 168) Χ 4116. (ἔτ. 198) 1 
4168. (ἔν. 218) ΧΙ 1824. (ἔν. 341)1 240. ΥἹ 2489. 

ΡΙΒΑΝΌΒΗ, 
ἐν δευτέρῳ Ἡρακλείας (ἴτ. 6) ΧΙ 469 οἀ. (οτα. Κὶ) ΧΙ 188 ο. 

ΡΙΑΤΟ οοτϊοῦϑ 

ἤάδωνις (ἔν. 8) Χ 4586 ἃ. 
᾿ Αϊ ἀφ᾽ ἱερῶν (ἔν. 9) Χ 4468. 
᾿ Πρῦπες (ἰγ. 11) ΤΧ 868 6, 
 Ἕορταί (ἔτ. 29) ὙΠ 808}. (ἔν. 88) ΙΧ 8670. 868. 
᾿ Εὐρώπη (ἴτ. 43) ΙΧ 861οᾶ. ((ι. 44) ὙἼΙ 8285. 

Ζεὺς Καπούμενος ([γ. 46) ΧΥ 6664 6. (ἔν. 47) ΧΥ͂ 661}. ([ι. 48) 
ΧΙ 4186. (ἔτ. 49) Π| 119}. (ἔτ. ὅ1) ΧΥ͂ 714. 6184. 
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Ἰώ (ἔι. 56) ΧΙΥ͂ 6678. 
Κλεοφῶν (ἔν. 6566) ἿΙ 8156}0 6. (ἔτ. 61) 1Π τ68. 
“Λάιος (ἴτ. 064) 11 684. 
“Μάκωνες (ἔν. 69) ΧΥ͂ 666 0--ἃ, (ἔτ. 71) 1Χ 8806. 
Μενέλεως (βῖο 641}, 41101 Μενέλαος): (ἔν. 14) ΤΥ͂ 1106, ΧΙ. 

641}. (ἔν. 16) ΠΙ 1104. 
Νὺξ ΜΜἥακρά (ἴν. 84) ΧΥ̓ νο]. ΠΠ1 δὅ56, 18. (ἔν. 85) ΧΥ͂ 6991. 

(ἔν. 86) ΠῚ 1108. 
Παιδίον (ἔτ. 98) 1 3166. 
Πείσανδρος (τ. 95) ΙΧ 888 ἀ 6. 
Περιαλγής (ἔν. 106) ΙΧ 8878. 
Ποιητής (ἴτ. 110) ΙΧ 816 Ὁ. (ἔν. 111) ΧΙΥ͂ 6674. (ἔτ. 118) ΧΙΥ͂. 

θ044 ἃ. ] 

Πρέσβεις (ἔν. 119) ΥἹ 229. (ἔτ. 120) Χ 4948. (ν.128) 1 2814. 
Σκευαί, ἀποίον οἰξαύαν Πλάτων ἢ ̓ Δριστοφάνης (ἔτ. 180) ΧΙ 

0289. 

ΖΣοφισταί (ἴτ. 1817) ὙΠ 8512. (ἔν. 144) Χ 4228. 
Συμμαχία, «αοῖογ οἰζαύυνΣ Πλάτων ἢ Κάνϑαρος (τ. 160) ὙΠ᾿ 

8148. (ἔτ. 161) ὙΠ 8126. ΟΥΪ580 ἴδ. ποιαΐπθ Πλ. ἢ Καν- 
ὅαρος (τ. 164) 11 68. 

Σύρφαξ (τ. 160) ΥΠ| 8444. (ἔτ. 168) Χ 4466. 
Ὑπέρβολος (ἴτ. 111) Π ὅθ: 
Φάων (τ. 118)1 ὅ Ὁ--- α 601]. 1Υ 146. ΥἹΙ 8254. (ὦ. 114) Χ 

441 6- -4458. (ἔτι. 116) ΙΧ 8618. (ἔν. 1716) Χ 4348. 
Δ Ὁ. ἰποουῦ. (ἔν. 189) ΧΙ 188 4. (ἔν. 198) ΠΠ| 67 6. (ἔν. 207) Π| 41. 

(ἔν. 208) 11 484 Ὁ. (ἔν. 344) 1 816. 
ῬΙΑΤῸ ΡΠ] ΟβοΡρμαβ, οἷα ἰθιηροτῶ Υ 2118 Ὁ. ᾿ 

ἐν τῷ προτέρῳ ᾿Δλκιβιάδῃ (Ὁ. 1188. 1908. 12156α4ᾳ) ΧΙ δ0θοά. 
(ρ. 1084) Υ͂ 1876. 

ὁ δεύτερος ᾿Δλκιβιάδης ΧΟΠΟΡΒΟΙΒ 6586 αἸϊοιίαν ΧΙ ὅθθο.. 
᾿ἀλκυών Τιοομὐϊβ Αοϑάθηηοὶ 6556 αἸοιίαν ΧΙ ὅ06ο. ᾿ 
ἐν τῷ περὶ ᾿ἀνδρείας (ΤΠ. Ρ. 1190) ΧΙ 506}, ἰάθιι Ἰοδῦδ᾽ - 

(ἐν Λάχητι) ΥἹ 2878. ' 
(ἀροϊορίαθ ρ. 2318) Υ̓ 2186. (ρ. 286) Κ 21δ6α. 
ἐν τῷ ᾿ἀτλαντικῷ (Οὐτ8.8 Ρ. 116 8) ΧΙΥ͂ θ408. 
ἐν τῷ Γοργίᾳ (ρ. 4118) ΟΥ̓ 2118. ΧΙ δο0θ 46". (Ὁ. 418 εχ), 
Υ 21168. (. δ08 ο) Υ͂ 2174. (ρ. 618 Ὁ) ΠΙ 1158. 

Ἐρ᾿στδτητηδ, (80 Β) ΧΠῚ ὄὅδ89οα. 
ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς (1 ». 826) ΧΙ δφτοα. (2 Ρ. ΒΕ ΧΥ 
7020. 

ἐν τῷ Εὐϑυδήμῳ (Ρ. 2110) ΧΙ 6060}. 
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(Γποαθέ. Ρ. 1498) Ὑ 219ώ}. (. 1756) 1 21}. 
Ἱππίας ΧΙ δ06 4. 

ἐν τῷ Ἴωνι (ρ. ὅ84. 541 α) ΧΙ δθθδ. 
ἱ ἐν τῷ Κίμωνι ΧΙ δ06ἀ, οἵ, Δάη. 
ἐν Κρατύλῳ (ρ. 406) 11 86. 
Κριτίας γ. ᾿'ἡἀτλαντικός 

Κρίτων (Ρ. 4 8.) ΧΙ 6064, οἷ, ἀάη. ἐν τῷ Κρίτωνι (Ρ. 52 Ὁ) 
Υ͂ 2169}. 

“άχης τ. περὶ ἀνδρείας 
ἐν τῷ Μενεξένῳ (ρ. 2368) ΧΙ δ061. 
ἐν (τῷ) Μένωνι (ρ. 804) ΥἹΙ 8148. (Ρ. 986. 948) ΧΙ δ06 8. 
Νόμων ἐν τῷ α΄ (Ρ. 6872) ΙΝ 1δ5:---1ὅθ8. (Ὁ. 6817) Χ 4828. 

ἐν τῷ δευτέρῳ (ρ. θ66θ8. 672 Ὁ) Χ 4400-- ἃ. (Ὁ. 674) 1 88. 
ἐν τρίτῳ (ρ. 6940) ΧΙ δοδδ. ἐν ἕχτῳ (ρ. 1189) Χ 4448. 
(. 1160) Χ 481. (ρ. 7166) ΥἹ 2648--- 2650. ἐν ἑβδόμῳ 
(ρ. 819 Ὁ) ΧΥ͂ 6706. ἐν ὀγδόῳ (ρ. 8444) ΧΙΝ 6680 --α. 

(Ρδυταθη 5 Ρ. 127 Ὁ) ΧῚ δοδί. 
᾿ Πολιτείας {(1 Ῥ». 8290) ΧΙ δ06 4.) ἐν β΄ (ρ. 3120) ΤΥ 1882. 

ἐν τρίτῳ (ρΡ. 8399 ο) 1Υ̓͂ 182 ἢ. (ρ. 4044) ΧΙΠ 521 ἃ. ἐν τετάρτῳ 
(Ὁ. 4204) ΥἹ 2478. (Ὁ. 4317)11128 4. ἐν πέμπτῳ Νόμων 
(θταο Πολιτείας Ὁ. 419) Χ 462 ἃ. ἐν τῷ η΄ Πολιτείας 
(ρ. ὅὅ92) ΧΙΠ 5116. (ρ. 62.) Χ 448 84. ἐν τῷ δεκάτῳ 
(Ρ. 611 ἃ) 1Π 92 --- ἐν τῇ Πολιτείᾳ (11 ρ. 562 ο4) Χ 488. 
ΧΙ δο0δα. 

ν τῷ ΠΙολιτικῷ (ρ. 261 6) 1Π| 990. (ρ. 2644) ΠΠΠ 99}. (Ρ. 2800) 
Ἰ Π 484. 
Ἐν (τῷ) Πρωταγόρᾳ (Ρ. 3098)  2195η. (Ὁ. 8094) ΚΓ“ 2180. 

(Ὁ. 8140. 316) Υ͂ 218, (. 83214) Υ͂ 2184. Ο. 8470) 1ΠΠ 
᾿ 914Ὁ. 
Ῥυμπόσιον, ἀϊα]ορὶ [ϑτηροτα Υ 2178. Ὁ; οοπηραταίατη ουτη ΧΘηο- 
Π ΡΒομπίῖβ Ερίουυι Ηοτμθυΐ ΘΟΗΥ 115 Υ 1866 584α. ἐν τῷ Συμ- 
Ἰ ποσίῳ (ρ. 1038) Υ 1876. (ρ. 1664) Υ͂ 1817. (ρ. 112) 
ὙΠ 366 Ὁ“. (ρ. 172 ο) Υ͂ 217 ο. (ρ. 174) Υ 1718 Ὁ. (ρ. 176 8) 
Υ 1198, (Ὁ. 180 46) Υ 1876. (ρ. 218) ΧΙ δ02 6. (ρ. 2148) 
'ν δον. (. 2190) Υ͂ 2190. (ρ. 2206) Υ͂ 2186. (Ρ. 221) 
᾿ 8. : 
τῷ Τιμαίῳ (ρ. 118) ΤΧ 382, (Ὁ. 190) ΧΙ δ076. (φ. Τ0 0) 

ΧΥ 6088 Ὁ. (Ὁ. Τῦ ἃ) ΠΠ| 946. (. 920) ΠῚ 92. 
Ι Φαίδρῳ (Ρ. 229 4) ' 2208... (ρ. 2804)1 26} ". (Ρ. 288 α) 
ΤΥ 2ΤΟ ", (ρ. 2400) ΥἹ 2644, οἔ, 110. 0. (Ὁ. 348 6) ΥἹ 264 ὅ. 
(Ὁ. 260 ο) ΠῚ 925. (ρ. 2620) ΧΙΥ͂ 6690. 

“ 
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Φαίδων ν. περὶ Ψυχῆς 
ἐν Φιλήβῳ (Ρ. 21 ὁ) 11Π| 97 ο. (Ὁ. 61} ο) ΣΧ 428}. (Ρ. 61 οὐ Χ 4248. 

Φ. 68 ο) ΧΙ] 511 46. Ι 
ἐν τῷ Χαρμίδῃ (ρ. 168 0) Υ͂ 218. 
ἐν τῷ περὶ Ψυχῆς (Ῥμδβάοπίβ Ρ. 69) ΧΙ δ04 ἢ. (Ὁ. 816) ΧΥ͂ 

619 Ὁ. --- ῬΒδθάοηΐβ θχοσαϊαση δΔῸ Αὐὔμθηδθο βχρυθϑβαχα 1ἢ 
ῬΙ]αύομΙ5 ἀϊούπτα ΧΙ 5014, οἵ, δάπ. ᾿ 

ΡΙΕΙΒΤΟΝΙΟΥΒ (μράϊουβ9) Π| 454. 
[ΡΣ ΥΤΑΒΟΗΥΞΒ (αὐδοβῦ. βγιαρ. Ρ. 6240) ΠΠ| δ2 4, οἴ, 4Δἀη.] 
ῬΟΠΕΜΔΉΟΘΗΥ ΚΝ (σγϑιητηδίϊοιιβ}): ΠΠ 1116. 
ΡΟΙΕΙΜΟ ὁ εἴτε Σάμιος ἢ Σικυώνιος εἴτ᾽ ᾿4ϑηναῖος ὀνομαξόμ Σ 

ὡς ὁ Μοψεάτης ᾿Ηρακλείδης λέγει, καταριϑμούμενος αὐτὸν καὶ 
ἀπ᾽’ ἄλλων πόλεων" ἐπεκαλεῖτο δὲ καὶ στηλοκόπας (2), ὡς Ἣρό, 
δικος ὁ Κρατήτειος εἴρηκε ΥΙ 2848 Ι 
τῶν πρὸς ᾿άδαῖον καὶ ᾿ἀντίγονον (καὶ ἄντ. οτα. 491. 6906 

ἐν πρώτῳ (ἴν. 6) ΧΙ 4628. (ἔτ. 517) ΧΙ 491. ἐν γ΄ (ἔν. δξ 
Υ 2ΣΙοαῦ. ἐν πέμπτῳ (ἔν. 89) ΙΧ 8880. (ἔτ. 60) ΧΙ 484 
ἐν ἕκτῳ (ἔτ. 62) ΙΧ 4100. ἐν τῇ. . (τ. 01) ΧΙ 4886. ἐ 
τοῖς πρὸς ᾿ἀδαῖον (ἴν. 64) ΧΥ͂ 6906. 

ἐν τῷ α΄ περὶ τῆς ᾿ἀϑήνησιν ᾿Δχροπόλεως (ἴτ. 1) ΧΙ 412 
(ἔν. 2) ΧῚ 4804. ἐν τοῖς περὶ ᾿άκροπ. (τ. 8) ΧΙΠ 5876. 

ἐν τοῖς πρὸς ᾿ἀντίγονον περὶ Ζωγράφων (ἔτ. 68) ΧΙ 4τ404. 
ἐν τῇ πρὸς ἀράνϑιον ᾿Επιστολῇ (ἴν. 16) ΧΥ͂ 6966. 
(6 Αγίο Μεοβαρίογιηι γόφ6 σύγγραμμα (ἕν. 89) ΠῚ 1088, 
ἐν τῇ πρὸς Ἄτταλον ᾿Επιστολῇ (ἔτ. 10) 1ΠΠ1Π 8469}. 
ἐν τῷ περὶ τοῦ “ίου Κωδίου (ἔν. 88) ΧΙ 418 οἅ. 
᾿Ελλαδικός ἀποίου!ϑ ᾿ποοσῦϊ ({γ. 22) ΧΙ 479  5α, (ἔτ. 28) ΧΠῚΘΟθὲ 
ἐν τῷ Περὶ τῶν κατὰ πόλεις ἐπιγραμμάτων (ἔν. 19) Χ 4868 

(γ΄. 80) Χ 4438. 
ἐν τῷ περὶ Θαυμασίων ([ν. 84) ΧΠ δὅ2 θ6. 
ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν Καρχηδόνι πέπλων (ἴτ. 868) ΧΠ 6410. ᾿ 
ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν Πακεδαίμονι ἀναϑημάτων (ἔτ. 18) ΧΠΠ ὅτ40, 
ἐν τῷ περὶ (τοῦ) ΠΙορύχου (ἔν. 14) ΠΠ 1098. (ἔτ. 15) ΧΙ 402 
ἐν ταῖς πρὸς τὸν Νεάνϑην ᾿ἀντιγραφαῖς (ἔτ. 58) ΧΠῚ 602 
ἐν τῷ παρὰ Ξενοφῶντι Κανάϑρῳ (τ. 86) ΤΥ͂ 1888 -- 18! 

οἵ, 1400 οα οὖ Δάη. δα Ρ. 1885. 
ἐν τῇ περὶ Ὀνομάτων ᾿ἀδόξων ᾿Επιστολῇ (ἔν. 11) ΙΧ 4098. 
περὶ Παρασίτων ([ἴν. 18) ΥΙ 284α--ἢ 
ἐν τῷ περὶ τῆς Ποικίλης Στοᾶς τῆς ἐν Συκυῶνι (τ. 14) Χ 

δ170. (ἔν. 15) ΥἹ 268. ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Σικυῶνι πεῖ 
κων (ἔν. 16) ΧΠῚ δ670. εν 

' 
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ἐν τῷ περὶ Σαμοϑρῴκης (ἔτ. 86) ΓΧ 872 δ. 
ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ ποταμῶν (ἔτ. 82) Υ1Ι 807}. 
τῶν πρὸς Τίμαιον ἐν (τῷ) α΄ (ἔτ. 89) 1109 Ὁ. Χ 4160. ἐν ε΄ 

(ἢ. 48) ΠῚ 81}. ἐν τῷ ς΄ (ἔ". 44) ΧΠῚ ὅ88.. ὅ898. ἐν τῷ ιβ’ 
(ἢ, 45) ΧῪ 698 5αα. ἐν τοῖς πρὸς Τίμαιον (ἔτ. 46) ΧΙΥ͂ 689 ο. 

Πῦτο πο ποτηϊηαίο (ἔν. 26) 1 190. (ἴ. 40) Π 8396. (ἔτ. 84)1Χ 
5811. (ἔν. 66) Υ1ΠΠ 8414. (ἔτ. 82) Π ΤΟΡο, ν. ΒΟΎΓΑΧ. 
(ἔτ. 86) ΠῚ ὅθ. (ἔτ. 91) Π δδ 8. 

ΟΙΠΙΟΟΗΥ ΒΚ. οοτηϊοῦβ 
Κορινϑιαστής (ἔτ. 1) ΥἼ1 818. 
ἴΔὉ. Ἰποογὺ. (ἔν. 2) ΠῚ 60} ο. 
ΟΙΎΒΙΥΒ ὁ “Μεγαλοπολίτης 
Ἱστοριῶν ἐν τῇ β’ (ο. 4) Χ 4404. (1 20. 21) ΧΙΝ 6264---ἴ, 

ἐν (τῇ) ς΄ (ο. 2, ὅ) Χ 4406. (ὁ. 69) 1Π 964. ἐν τῇ ζ΄ («. 1. 1) 
ΧΠ 628 8---ο. ἐν (τῇ) η΄ (ο. 8, 6) ΧΙΥ͂ 634}. (ὁ. 24) ΥἹ 2ὅ2 ἃ. 
ἐν τῇ 9΄ (ς. 45) Χ 4945. ἐν τῇ ιβ΄ (ο. 2) ΧΙΥ͂ 651 ---". 
ἴδ 5. 10) ΤΧ 400. (ὁ. 6) ΥΙ 2712}. ἐν τῇ ιγ΄ (ὁ. 1,1) ΧΙ 
δ21. (ὁ. 4) ΥἹ 2616. ἐν τῇ ιδ΄ (6. 11) ΥἹ 2616, Χ 496 ξ, 
ΧΠῚ ὅτ0. ἐν τῇ ις΄ (ο. 24, 9) ΠῚ 1786. ἐν τῇ π' (α. 4,1. 6, δ) 
Χ 4188. (ὁ. 8) Χ 4896. ἐν τῇ κε΄ (ο. 1) Υ 198 ἀ--194 οἷ. 
Χ 4898. (οπι. Ηὰ) Χ 4464. ἐν τῇ κϑ' (6. 18) Χ 4408. 
ἐν τῇ 1’ (α. 14) ΧΙΥ͂ θ158---Θ. ἐν τῇ 1α΄ (ο. 8) Υ͂ 194 ο---198 ἔ", 

(0.4) Χ 439}- -ἅ. (6.24) 71 2148. ἐν τῇ 1β΄ (6.38) Χ 440}. 
᾿ ἐν τῇ 1γ' (6. 19) Χ 4400. ἐν τῇ 1δ΄ (ὁ. 8) ΥΠ] 8026 4. ΥΠΙ 
᾿ 3801. 381. (6.9, 16) 1 166. (ὁ. 10) ΥΠΙ 8898. (ὁ. 11, 1) 
1 514. --- (τ. 164 Ηὰ) Π 48ο, οἷ. δάη. 
ΥὙΟΗΑΒΜΎΥΒ ὁ Ναυκρατίτης 
οἱ ̓ ἀφροδίτης (ἔτ. ὅ) ΧΥ 6Τ51--ΟἼθ0ο. 

ΕΠ ΥΘΗΔΗΜΥΒ 
Ο δευτέρῳ Λυκιακῶν (ἔτ. 1) ὙΠῚΙ 3888 α---, 
ἘΘΥΟΙΕΤΥΒ ὁ Παρισαῖος (689 8) 

οἰ τῇ ὀγδόῃ τῶν ἹΙστοριῶν (ἴτ. 8) ΧΠ ὕὅ89. 
Πἰ5 Ἰηοοτίαθ (ἔτ. 8) 2060, οἵ. δάη. 
ΥΘΟΒΑΤΕΒ ὁ σοφιστής: τὸ περὶ ἀφροδισίων σύγγραμμα ῬΒ1- 
ΠῚ σαρροϑαϊ ὙΠ 336, οἴ. ἃ. 
ΟΥΘΟΒΑΤΕΞΒ 
ἐ τοῖς Πακωνικοῖς (ἔτ. 1) ΤΥ 189 ἀ---ἴ, 

ΣΓΡΕΥΟΕΒ ὁ Παριανός (σταταταοίϊοτιϑ ): ΧΙ 784. 
ΣΠΖΕΤ,ΥΒ. οοτηΐοῦϑ 
“ιοτυνδάρεως (τ. 1) 1 816. 
Πυσῶν Τοναί (ἔτ. 9) ΤΧ 870 , 
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ΡΟΠΥΖΕΙΥΒ 
ἐν τοῖς Ῥοδιακοῖς (ἔτ. 2) ΨΠΠ 861. 

ῬΟΒΙΡΙΡΡΥΞ οοπιΐοιβ, γν. ΠΥ ΝΟΕΥ͂Β. ΟΕ, ΧΙΥ͂ 6584. 
᾿Δναβλέπων (ἔτ. 1) ΧΙΥ͂ 6611---662 Ὁ. 
᾿ἡποκλειομένη (ἔν. 2) ΧΙΥ͂ 659. (ἔν. 8) ΥΠΙ 801 Ὁ. 
᾿Εφεσία (ἔν. 12) ΧΙ] 5916. 
“οκρίδες (ἔτ. 14) ΠΙ 8711. 
“Μεταφερόμενος (τ. 16) 1Π 118}. 
Παιδίον (ἔτ. 21) ΠΙ 946. 
ΠΟορνοβοσλός (ἴν. 22) ΤΥ 164. 
Σύντροφοι (ἔν. 28) ΧΙΥ 6ὅ9οα. 
“Χορεύουσαι (τ. 26) ΙΧ 870 6---811 0. 
[δ Ὁ. ἱποοτί. (ἔν. 27) ΤΣ 8110. (ἔγ. 84) 1 820. 

ῬΟΒΙΌΙΡΡΥΒ (ὁ ἐπιγραμματογράφος 5680]. ΑΡΟ]]. ΒΗ. α 128 
ἐν τῇ Αἰϑιοπίδι (αἰϑιοπίαι οοα) ΧΙ] 5960 ο. 
ἐν τῇ ᾿“σωπίδι (ἀσωπίαι οο4) ΧῚ 491. ἢ 
᾿Επιγράμματα ὟἼΙΙ 8188. Χ 41486. 4182). ΧΠῚ 596, 

ῬΟΒΙΘΟΝΙΥΞ ὁ παμεύς, ὕστερον δὲ 'Ῥόδιος χρηματίσας (353 
ὁ ἀπὸ τῆς στοᾶς (ρ5511:) 

“Ιστοριῶν ἐν τῇ β΄ (ἔτ. 1) ΓΝ 168, ἐν τῇ γ΄ (ἔν. 5) ΤΥ 1161 
(ὦ. 60) ΧΙΥ 649 ἃ, οἵ, 100. 6. ἐν τῇ δ΄ (ἔτ. 7) ὙΙ 2896. 
τῇ ε΄ (ἔν. 8) ΤΥ 1521---168 4. ἐν ἑβδόμῃ (ἔτ. 11) ΧΠ ὅ49 
ἐν τῇ η΄ ((τ. 16) ΧΙ δὅ420. ἐν τῇ τα΄ ((". 16) ΥἹ 2686 
ἐν τῇ ιδ΄ (ἔτ. 11) Ὑ 2104. ΧΠ ὅ40Ρο. (ἔν. 18) Υ 2101 
ΧΙ δ2τοῦ, ἐν τῇ ις΄ (τ. 19) 1ΙΥ̓ 1588}. (ἔτ. 90) Χὶ 484 
(ἔν. 21) ΧΙ 466Ὀ , οἵ, δάπ. ἐν τῇ κβ΄ (ἔτ. 22) ΧΠῚ 591. 
ἐν τῇ κγ΄ (ἔτ. 28) ΥἿ 24θοα. (ἔτ. 34) ΤΥ 1544---ο. (ἔν. ἢ 
ΙΥ͂ 161:-- -162[. ἐν τῇ κζ΄ (ἔτ. 29) ΙΧ 8696. ἐν τῇ ἡ 
(ἔγ. 80) ΧΥ͂ 692 64. (ἔν. 81) 3106. ΧΙ 5404. ἐν τῇ 
(ἔν. 82) 1Υ̓ 1ὅ86. ἐν τῇ 1δ΄ (ἔν. 88) ΤΥ 1589 0. ΥΑΡῸΝ 
ἐν τῇ λς΄ (ἔν. 84) ΧΙ 494. ἐν τῇ μζ΄ (ἔν. 87) ΧΠ δόψ. 
ἐν τῇ μϑ' (ἴν. 88) ΙΥ̓͂ 1684, οἵ, δΔᾶπ. ἐν ταῖς Ἴστορις 
(ἔν. 89) ΥἿ 2666. ἐν τῇ Ἰστορίᾳ (ἔ-. 66) ΙΧ 4018. --- ᾿10 
ποη ἱπάϊοαξο (ἔτ. 3) ΑΙ 2148. (ἔν. 8) ὙἹ 91:88. ({-. 4) ἢ 
919 86. ((ν. 10) ΥὯΠ 8880--ἃ. (ἔτ. 12) ΥἹ 2188}. (δ) 
ΥΙ 2726}. ((ι. 41) 2114--216}. (8ᾶ ἔτ, 48) ΥἹ 228} 
---284. (ἃ. 51) 1Π 45. (ἔν. 58}1 28. (ἔτ. 617) πο 

ῬΟΞΙΠΟΝΙΥΒ ὁ Κορίνϑιος 

«Ἁἡλιευτικά 1 18. 
ἰκ] 

1) ἀπᾶτη ΘΥΠΘΩ ξαΐδεα εἶτ «Δϑιοπίδα εἶνο ᾿ἡσωπίδα τῖκ τα ἀαθ} 
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ΟΒΒΙΒ ὁ Μαγνης (296 4) 
ἐν τρίτῳ ᾿“μαζονίδος ΥἹΙ 296. 
ἐν τρίτῳ Μααγνητικῶν ΧΙ ὅ88 46. 

ΒΑΤΙΝΑΒ ὁ Φχ(ε)ιάσιος 
ἐν Ζυμαίναις ἢ Καρυάτισιν (ἔν. 4) ΤΧ 892, 
Ὑπόρχημα (ἔτ. 1) ΧΙΥ͂ 61716--ἴ, 
5615 Ἰποουύΐϑα (ἔν. 2) ΧΙΥ 6888. (ἢ. 8) ΧΙ 4616. (ἔ δ) ΧΙΥ͂ 
024 5α. 

ΒΑΧΑΘΟΒΑΒ ὁ Κῶος (418), ὁ ἰατρός 
ΠΡΟ ποῸη ποτηϊηδϑίο 1 824. 11 418. 464, 1Π 810. ΧΥ͂ 681}. 
ΒΆΑΧΤΙΠΙΑ ἡ Σικυωνία (608 8) 
οἷα 5.011 ΧΥ 6948. (τ. 06) ΧΠῚ 608 ἃ. 

ΤΤΈΤΙΕΞ 
Ἐιρυδτιήσηδ, (Α Ρ]ϑῃ. 204) ΧΙΠ δὅ918. 
ΟΜΑΤΗΙΡΑΒ ὁ Ἡρακλεώτης 
ἐν Ἣμιάμβοις ΥἼΠ 2960Ὁ. 
ἐξηγούμενος τὴν κατὰ Διονύσιον (ΤΏ γϑοθΙα) διάταξιν (β61]. 
ῬΟΘῸ] Ναβίουθι) ΧΙ 489. 

ΟΤΑΘΟΒΙΘΕΝ ὁ Κυξικηνός (176 8) 
χροάσεις ᾿Ερωτικαί ΤΥ 1602. 

ἐν τῷ α΄ περὶ Ζαφνικῶν ᾿Δἀγώνων (ἔτ. 1) ΤΥ 1509. ἐν δευτέρῳ 
(ἴτ. 2) ΤΥ͂ 176 .Ὁ. (ἔν. 3) 1Υ̓ 188 

ἐν β' τῶν Κωμικῶν Ἱστοριῶν (τ. 4) 1 1348--ἢ, 
ὙΕΕΒΙΑ 
640. ΠΙ 7834. 806 (ἀπο). 1164 6. 1196 (ἰγ18). ΤΥ͂ 168 Ὁ 
([π|8). 1606. Υ 1180 (πο). ΥἹ 2664. ΥἹΙ 286. 288. 
ὙΙΠ 8484,, οἵ, 1{{. Ὅ0. 8514. ΤΧ 8880. Χ 426. ΧΙ 478. 

ΧΗ δ28...ξ. 6256. 5264 (ἡ χρυσῆ παροιμία, ατδι6 ᾿ρβῶ ἱπίοτ- 
ο161:). ΧΙΠ ὅ68. 
ΧΕΝΥΒ 
δευτέρῳ Πακωνικῆς Πολιτείας (ἴν.8) ὟΙ 2014. 
ῬΕΜΑΒΥΒ ὁ τοῦ ᾿Ζγησάρχου, ὁ Μεγαλοπολίτης (246 8) 
περὶ τὸν Φιλοπάτορα ἹΙστοριῶν ἐν τῇ β΄ (τ. 2) ὙΙ 2460 ἃ. 

ἐν τῇ γ΄ (ἔτ. 8) Χ 425 εΐ, ἐν ταῖς π. τ. Φ. ἹἹστορίαις (ἔν. 4) 
ὅτ 56. 

ΠΕΜΑΕΥΒ ὅ δεύτερος Εὐεργέτης, ΔΟΡΥΡΟΪ Το Χ 
μνημάτων ἸΙὈτὶ ἔαοτταηὺ χχιν ΧΙΥ 6644; ἐν δευτέρῳ (τ. 2) 

ΤΗΒΑΈΤΙΒ 111, 42 
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229 ἃ. (ἔν. 8) ΧΙ δ188, ἐν τῷ 8' (τ. 9) ΙΧ 816 ἃ. ἐν τῷ ιβ΄’ 
(ἔν. 10) ΧΙΥ 664 Ὀε. 

Ῥίο!θπιδθὶ οοπϊθούιγα (δα ΗΟΙΏΘΥ ε 72) ΠῚ 61 ο. 
ΡΤΟΙΕΜΑΙΥΕ ὁ ᾿ἀριστονίκου, σγτατητηαίίουβ: ΧΙ 481 ἃ, 
ῬΡῬΥΠΑΌΕΒ 

σύγγραμμα περὶ Ὀρχήσεως 1 2046. 
ΡΥΒΕΝ ὁ Μιλήσιος 

᾿Ιωνικὰ ποιήματα ΧΙΥ͂ 6206. 
ΡΥΒΟΙΟ 

ἐν τρίτῳ Κρητικῶν Νομίμων (ἔν. 1) ΤΥ 148 οἱ. 
ΡΥΒΒΗΑΝΌΒΗ 

ἐν τῷ περὶ Αὐλητῶν ΧΙΥ 6848, 
ΡΥΤΗΛΑΕΝΕΤΥΒ 

ἐν τρίτῳ περὶ Αἰγίνης (ἔτ. 6) ΧΠῚ 589 ἢ, 
ῬΥΤΗΛΑΟΘΟΒΑΒ δρηϊριηαΐῳ Χ 4623 ἀ6. 
ῬΥΤΗΛΑΟΘΟΒΑΒ | 

ἐν τῷ περὶ τῆς ᾿Ερυϑρᾶς Θαλάσσης ἸΤΥ͂ 188. ΧΙΥῪ 6848. 
ΡΥΤΉΒΑΒ οταίου: (ἔτ. 4 Το) ΠΠ| 44 
ΡΥΤΗΒΙΑΒ ὁ Φι(γ)αλεύς 

Βριρυϑίησιῶ ΧΙ 4684. 
ΡΥΤΗΒΆΜΥΞΒ ὁ ᾿Εφέσιος (289) 

ἐν τῇ η΄ τῶν ἹΙστοριῶν (ἔν. 2) ὙΠΠ 2898 κα. 
1Ότο ποὸπ ποιηϊηδίο (ἴ. 1) 11 446. (ἔτ. 8) 11 δὅ28. 

ῬΥΤΗΒΗΜΝΨΥΞἙ ὁ Τήιος 
(5.01. 1) ΧΙΝ ρ2δοα. 

ῬΥΤΗΟ ὁ ΜΚαταναῖος (81. ὅ864) ἢ Βυζάντιος 
“γὴν σατυριπὸν δραμάτιον, ουΐὰ8 δαοίον εἴτε Πύϑων ἐστὶ" 

ἢ αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ᾿Δλέξανδρος, (ἔτ. 1) ΧΠ] δ98 6-- ΕἾ 

(ἔυ. 1, 14-- 18) ΧΠῚ δ8604. ΟΥ, Π δο0ἢ, 
ΡΥΤΗΟΝΊΟΥΒ ὁ ὁ ᾿ἀϑηναῖος: Υ 2201. 

(ΟΥΤΝΊΎ111) ἐναύτοβ: οἵ τὰ Γεωργικὰ συγγράψαντες ἀδελφέ 
ἐν τῷ γ΄ ΧΙΥ 6499. 

ΒΗΙΑΝΥΒ 
ἐν α΄ Ἡρακλείας (Ρ. 118 Μὴ) ΠΙ 820. 
ἐν ᾿Επιγράμμασιν (10) ΧΙ 499 ἃ. 

ΒΗΙΝΤΟ 

Ἀμφιτρύων 1ΠΠ 111. 
Ἡρακλῆς ΧΙ δ00. 
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ΒΥΤΙΠΙΥΒ ὁ τὴν ἹῬωμαικὴν ἹΙστορίαν ἐκδεδωκὼς τῇ ᾿ Ελλήνων 
φωνῇ ΙΥ̓ 1084 6. ΝΙ 2146. 

Ἡϊβύου. (τ. 6) ΧΙ 548 Ὁ. 

ΒΑΙΡΕ ἡ Δεσβία ἡ τὰ Παίγνια συνϑεῖσα, εἴ. ΜΝΑΒΕΑΛΒ 
ΒΑΝΟΗΥΝΙΑΤΗΟΝ ὁ τὰ Φοινικικὰ συγγεγραφώς 1 1968. 
ΒΑΝΝΥΒΙΟ οοτηϊοαβ 

Τέλως (ἴτ. 2) ΧΠ ὅδ1ο. (ἔτ. 8) ὙΠ 2866. 
Ἰώ (ἔν. 10) ΥἹ 261, 

ΒΑΡΡΗΟ 
ἐν τῷ β΄ ([τ. 017) ΧΙ 4604. ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν Πελῶν (τ. 44) 

ΙΧ 4104. --- ΠΌΤΟ ποη ᾿πάϊοαῦο (ἢ". 1) ΙΧ 891}. (ὦ . 5) ΧῚ 
4086. (ἔ. 11) ΧΠῚ ὅτ1 ἃ. (ἔν. 26) ΧΙΠ 5994, ὅτι δὲ οὔκ 
ἐστι Σαπφοῦς τοῦτο τὸ ἄσμα παντί που δῆλον. (ἔτ. 29) ΧΠ1 
644. (ἔν. 81) ΧΠῚ ὅ11 4. ((ἶ. 86) Π| 54}, (δ. 46) ΧΥ͂ 6144. 
(ἔη. 49) ΧῪ 6906. ([".81)11 898. Υ 1920. Χ 42δ66α. ΧΙ 4788. 
(ἔσ. 66) 1 ὅ714. (ἔτ. 170) 1 2106. (ἔγ. 78) ΧΥ 6146. (ἔν. 179) 
ΧΥ͂ 6874}. ((ι. 112) Π ὅτά. (ἔν. 191) ΧΠ δδ40. (ἔν. 188) 
ΧΠῚ ὄθθὈο. (ἔτ. 164) ΤΥ 182. 

ΒΑΤΥΎΡΒΥΚ ὁ περιπατητικός (248 ἃ εὖ 58 6018) 
ἐν τῷ Φιλίππου Βίῳ (ἔν. 8. 4101 248... (ἔὑ. 6) ΧΠΠ] ὅδ71 -- 6. 

ἐν τοῖς Βίοις (τ. 2) ΧΙΠ 416. (ἔν. 18) ΥἹ 260584ᾳ. (ἔν. 19) 
ΧΠῚ δὅ848. 

ἐν τοῖς περὶ Χαρακτήρων ([τ. 20) ΙΥ̓ 168 οἀ. 
πθτο ποη ποιηϊηδῦο (τ. 1) Χ11 684}0---ὅ8ὅ 6. ({ν. 16) ΧἼΠ]| δδθδ. 

ΒΟΑΜΟ 
ἐν πρώτῳ περὶ Εὑρημάτων (τ. 1) ΧΙΥ͂ 6800. ἐν τοῖς περὶ 
Ἑύρημάτων (γ. 8) ΧΙῪ 681} (015). 

ΒΟΙΒΑΒ ὁ Ταραντῖνος, τῆς ᾿Ιταλικῆς καλουμένης κωμῳδίας 
ποιητής 

ἐν Μελεάγρῳ ΤΧ 402. 
ΒΟΟΙΙΑ ΑΡΈΕΒΡΟΤΑ 

(2---8 Β) ΧΥ͂ 694--6. (9---12) 696 ἃ Ὁ. (14) 696 6. (45.160) 6968. 
(τ---20) θ9δοα. (21) 696... (22- 26) 696 46. (26) 696 . 
(21) 6966. 

ΟΥΤΙΑΧ ἢ Πολέμων: (Ρο]οτη. ἴγ. 82 Ρυ) Π| ΤῸ . 
ΞΟΥΤΉΙΝΥ ΒΚ ὁ Τήιος 

ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ ᾿Ιστορίᾳ (ἴν. 1) ΧΙ 461}, οἵ, ἀάῃ. 
ΒΠΕΥΟΥ ΚΞ. στατητηδίϊουβ 
ἐν (ταῖς) Τλώσσαις 1 ὅθε. ὅϑο. ΠΙ Τ60΄. 114. ΧΙ 4878. 
ΧΙΝ θ46α (015). ΧΥ ὁ788}0. 

4 Ὁ 
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ἐν τῷ ε΄ περὶ ᾿Ἑλληνισμοῦ ΙΧ 898 8}. 
ΠΠΡΥΟ ποη ῃοιηϊπαίο 1204. 24Ὀ. 11 406. Π1114}.4, ΤΥ 1δδ6 

1128. Ὗ 188 (δα Ηοχηθι δ 14). ὙΙ 2670. Χ 4800. ΙΧ 4676 

481. 4θὅ ο. ὅ00}0. ΧΙΥ 6684. ΧΥ͂ 618 ο. 699 6. 
ΒΕΠΕΥΟΥΒ Μποβίρίοϊθιαὶ ἔ., ἱλαρῶν ἀσμάτων ποιητής: Χὺ 

091 46. 
ΒΕΙΠΕΥΟΥΗ͂ ὁ Ταρσεύς 

ἐν τῷ ἉἉλιευτικῷ Υ11 8208, οὗ 1 18. 
ΒΕΝΥΕ ὁ 4 ήλιος 
4ηλιάδος ἔν πρώτῳ (τ. 1) ΧΙΥ 6871}. ἐν β΄ (ἔτ. 8) ΧΙΥ͂ 646} 

(ἃ. ὅ) ΥΠΙ 88 ῦ, γ. Νησιάς. (ἔν. 63) 1 809. ἐν δ΄ (ἔτ. 6) 
ΙΥ 1786. (ἔτ. 1) ΧΥ͂ 6112. ἐν πέμπτῃ (ἴτ. 8) ΧΙΥ 6148 
(ἔν 9) ΧΙ 469. (ἔτ. 10) ΧΙΝ 6188. ἐν ἕκτῳ (ἔτ. 11) 01 8811 
ἐν τῇ η΄ (ἔν. 18) 1ΠΠ 1098, οἵ, ΧΙ 469. 

ἐν β’ Νησιάδος (4 ηλιάδος οοπῖ): (ἔτ. 4) ΠῚ 128. 
ἐν τῷ περὶ Παιάνων (ἴτ. 19) ΧΙΝ 6184 6. (ἔν. 20) ΧΙΥ͂ θ228--α 
ΠΌΥΟ πορ ποιηϊπαῖο (ἔγ. 16) Π 888. ({-. 16) ΧΙ δ02 0. (ἔν. 11 

1 τι ο. 
ΣΙΚΥΩΝΙΑ (ΑΝΑΓΡΑΦΗ): ΧΥ͂ 6788, δᾶπ, 
ΒΙΠΕΝΥΒ ὁ γλωσσογράφος (099 6) 

ἐν (ταῖς) Γλώσσαις ΧΙ 4688. ΧΙΥ͂ 6044 ΧΥ͂ 6170. ᾿μαϊάθη 
ΧΙ 788}. 47δα. 4186. 4821, ΧΥ 6996. 

ΣΙΠΕΝΥΒ ὁ Καλλατιανός (οἴ. δα) 

ἐν τρίτῳ Σικελικῶν (ἔν. 8) ΧΙ] 542 ἃ. 
ΒΙΜΑΒΙΒΤΥΝ 
Συνωνύμων ἐν τρίτῳ ΤΧ 896. 8998}. ἐν τετάρτῳ ΙΧ 89 

ΧΙ 4900. ἐν τοῖς Σιυνωνύμοις 111 990. ἱπάϊάθιη ΧΙ 478. 

4814. 4888. Σ 
ΒΙΜΟΩΌΙΔΒ ὁ ἹΡόδιος (611 ο) 

ἐν τῇ Γοργοῖ ΧΙ 491. 
ΘΊοββαθ ὙΠ 8216. ΧΙ 4726. 4190. ΧΥ͂ 6776. 

ΞΒΙΜΟΝΙΠΕΝ ὁ ᾿“μόργιος (4804) 
ἐν δευτέρῳ ᾿Ιάμβων (ἔτ. 11) ΠΠ| 514. ἐν Ἰάμβοις (ἔτ. 8. 9) Υ͂. 

2990. (ἕν. 26) ΧΙ 4600. ἐν Ἰάμβῳ (ἔτ. 22) ΧΙΥ͂ 6686. - 
Ἰργο πὸπ ποιηϊηδίο ([ν. 7, ὅ6) Ὑ 1198. ({ι. 16) ΠΙ 106. 
(ἔν. 16) ΧΥ͂ 690 6. (ἔν. 24) ΧΙΥ͂ 669 6. (ἔν. 26) Χ 4546. (ἔν. 3' 
ΧΙ 4804. (ἔι. 29) ΥΙΙ 818. 

ΒΙΜΟΝΙΘΕΡ ὁ Κεῖος 
ἐν ᾿Επιγράμμασιν (ἔν. 114) ΧΥ͂ 6808. ἐπιγράμματα (ἴν, 18 
ΧΠῚ ὅτ8α 6. (ἔν. 172. 118) Χ 460 ο.6. 

(ἔν. 1 86. (δι. 18) ΧΙ 4906, (ἔν. 81) Υ͂ 181}. ὄ({, 81. δ᾽ 
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ΙΧ 8966. (ἔ. 68) ΤΥ͂ 1136. (ἔτ. 11) ΧΠ ὅ15. (ἔτ. 72) ΧΠῚ 
604}. (ἔτ. 800) ΙΧ 8744. (ἔτ. 86) Χ 4418. (ἔτ. 88) 1 820. 
(ἔτ. 1607) ΠῚ 12ὅ6α, οὗ, αὐ. Ὁ. (ἴν. 169) Χ 4158, (ἔν. 194)}0 
910}. (ἔν. 221) Π| 408. (ἔν. 2381) ΠῚ 990. ([". 246) ΧΙ 4988. 

ΒΙΜΥΒ ὁ Μάγνης, Ὠϊατοάυς9 ΧΙῪ 620 ἃ. 

5180 (ΖΣείρων) ὁ Σολεύς, ροορίδ, 
(Ὁ βίου: οη!β ἔν. 1) ΧΙ 642 6. 

ΒΟΟΒΑΤῈΝ βουῖρβιῦ δαοίοσθ Τἀοσιθηθο αϊϑίοροβ Αθβοβίπθοβ ΧΠῚ 
611. 

ἐν τοῖς Ποιήμασιν (ἴν. 8) ΧΙΥ͂ 628 6, 
ΒΟΟΒΑΤΕΒ ὁ Ῥόδιος 

ἐν τρίτῳ ᾿Εμφυλίου Πολέμου (ἔν. 1) ΙΥ̓ 1476 --- 148. 
ΒΟΟΒΑΤῈΣΒ ρυδγητηδίϊοιϑ 

ἐν ς΄ ᾿Επικλήσεων ΠΙ 111}. 
ἸΠΟΘΥΌΙ Ἰ1ὈΥῚ ΧΙ 784α, 
Οὗ ΠῚ 1116 δἅῃ. 

ΒΟΟΒΑΤΕΒ (ππραϊουϑ3) 
ἐν τῷ Περὶ ὅρων (ὡρῶν οομη1) καὶ τόπων καὶ πυρὸς καὶ λέϑων 

ΙΧ 8888. 

ΟΓΟ ὁ νομοϑέτης (602 6) 
ἐν τοῖς ᾿Ιάμβοις (ἔν. 88) ΧΙΥ͂ 046. (616ρ. ἔν. 26) Χ1ΠΠ 6028. 
διὰ τῶν Νόμων ΧΥ 6818. Οἵ Κ΄ 1816. ΧΠῚ 6569. 6128. 

ΒΟΡΑΤΕΗ͂, ὁ Πάφιος (11). 1606; ἱπ4ά6 ὁ Φάκιος 188), ὁ φλυα- 
κογράφος (8θ8. 0498. 066. 7020), ὁ παρῳδός (ραβδῖιι), 618 
ἴειηροτω [Π 118. 

Βακχίς ΤΥ 1568. 1108. οδᾶθπι ἴθ] Βακχίδος Γάμος ΧΙΥ͂ 
θδ6:, οεάθιη Βαχχίδος Μίᾶνηστῆρες ΙΝ 1004 Ὁ. ΧΙΝ 6440. 

Γαλάται ΤΥ 160 6Γ. 
Εὐβουλοϑεόμβροτος 1Π 868. 

᾿Ἵππόλυτος 1 1018. 

Κνιδία [Π1 109 6. 
Μυστάχκου Θητίον 1 1194. ΤΥ 17δε ἃ. 188 0. 
Νεκυία ΤΥ̓́ 160Ὀ ο. 
Ὀρέστης ΥΙ 2806. 
Πύλαι ΤΥ 11ὅο. ΧΙΥ 6498. 
Σίλφαι ΠῚ 101. 
Φακῆ ΥἹ 2806. ΧΥ͂ 7020. 
Φυσιολόγος [Π| 1018. 
Δ. ἱποουῦ, ὙΠ] 8416. ΧΙ 784. 
ἔν τινι τῶν συγγραμμάτων 11 11. 
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ἜἘ 
Π 
Συντρέχοντες ([ν. 5) 1Π 128 6. 
Φύλαρχος (τ. 6) ΠΙ 1008. (τ. 17) 1Π 128 6. 
ἕὰ 

5ΟΡ 

ποιῆσαν κατακολουϑῶν τῇ ἐν τούτῳ μυϑοποιίᾳ 1] 2118. 

᾿ἀνδροκλῆς (ἔν. 1) 1ΠΠ 1286. (ἔτ. 2) ὙΙ 2280. Οἐ, Π 688 δάπ. 

ΠῚ ΙΝΘΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΥ͂Μ 

ἩΠΠΥΞ οομμϊοῦβ 

γχειρίδιον (τ. 8) Χ 4818. 
αρακαταϑήκη (ίτ. 4) ΧΙΥ ρ40α. 

Ὁ. ᾿ἱποογῦ. (ἔγ. 8) 1 δ41. (ἔτ. 9) ΤΥ 1588. Ι 

ΗΟΟΙῈΕΒ ἔχαιρε τῷ ἐπικῷ κύκλῳ, ὡς καὶ ὅλα δράματα, 

Αἴας (1391) ΥἹΙἜ 2176. 
(ΑἸδοὶθ ΠΟΟΥῚ ἔν. 11) ΧΠ 6460. 
Αἰγεύς (ἔτ. 18) ΠΠ| 122} 
Αἰϑίοπες (τ. 25) ΠΙ| 122. Ι 
Ἄμυκος σατυριπός (ἔν. 101) ΙΧ 400}, οἵ, οἄ. (ἔτ. 108) Π1946. 
᾿ἀμφιάραος σατυρικός (ἔτ. 1117) Χ 4648, 
᾿ἀνδρομέδα (ἔτ. 128) ΧΙ 482 ἃ 6. 
᾿ἀντηνορίδαι (ἔν. 188) ΤΧ 818 ἃ. ] 
᾿Δντιγόνη (114) Υ1Π 8446. (1165) ΥΙΙ 2800 ο. ΧΠ δάτο, 
᾿ἀχαιῶν Σύνδειπνον γ. Σύνδειπνον 
᾿Δχιλλέως ᾿Ερασταί (ἔτ. 158) ΙΧ 401 ἃ. 
Ἑλένης Γάμος (ἴν. 188) ΠῚ ΤΟ 6. 
᾿Ἐπιταινάριοι (ἔτ. 210) ΤΧ 8758. 
Ἔρις (ὦ. 189) ΧΙ 6464. 
(ΕἸθοίγσαθ 2) ΧΠῚ ὅϊτ9ω. (601) 1Π 122 ο. 
Θαμύρας (ἔ.211) ΧΙΥ͂ 6878. (ἔτ. 218) 1Υ̓ 1886. (ἔτ. 220) 1Υ̓ 116: 
Ἴναχος (ἴν. 2656) ΧΥ 6680. 
᾿Ιφιγένεια (ἴν. 286) ΧΙ] δ18α. 
ἸΙχνευταί ([ν. 294) 1Π 602 
Καμικοί ([τ. 800) ΙΧ 888, (ἔν. 801) 1Π 8664. 
Κηδαλίων (τ. 800) 1 1048. 
“Κολχίδες (ἔν. 820) ΧΠῚ 6026. (ἔτ. 822) 11 τ08. 
Κρίσις (ἴν. 384) ΧΥ͂ 6817 ο. 
“αρισαῖοι (τ. 848) ΧΙ 466}. 
(ΜΠάντεις Ὁ ἴν. 808) 11 δ1 ἃ. 
Μυσοί (ἴν. 818) ΤΥ̓́ 1886. ΧΙΥ θ8ὅ. 
Ναυσικάα 1 201. 
Νιόβη (ἔν. 410) ΧΠῚ 601}. (ἔν. 419) ΙΥ̓͂ 1168. 
Οἰδίπους ΝΠ 2168. (ΤὙτ. 4) Χ 420. (882) Χ 4888. 
Οἰνόμαος (ἔν. 482) ΤΧ 4106. (ἔν. 488) ΧΠῚ 664 οἷ, 
Πανδώρα (ἴν. 442) ΧΙ 4τ1θοα. 
Ποιμένες ([ν. 461) ΧΠῚΙ ὅ8τ 4}. ((". 402) ὙΠ 8192. 
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Σαλμωνεύς (ἴν. 494) ΧΙ 4874. 
Σκύϑαι (ἔν. 806) Ὗ' 189α. 

Σύνδειπνον Ὑ1ΠΠ 8606. ᾿ἀχαιῶν Σύνδειπνον (ἴν. 141) 1 174. 
Συνδείπνῳ 5. Συνδείπνοις (τ. 189) ΧΥ͂ θ1884ᾳ. ἐν Συν- 
δείπνοις (ἔν. 188) ΧΥ Ο68δ 5α. 

Τραχίνιαι (181) 11 6θ8. 

Τριπτόλεμος (ἴτ. 649) 11 67 ο. (ἔτ. 662) 1Π|110 6. (ἔν. 558) Χ 447}. 
Τυμπανισταί (τ. 686) ΤΥ 110 
Τυρώ (ἔτ. 699) ΧΙ 4Τὅ. ([". 606) ΠΙ 998. 
Ὕρβρις (ἔτ. 610) ΧΙΥ͂ 6587. 
(Φαίακες ἕν. 614) 1 671: 
Φινεύς (ἔν. 646) 1ΠΠ 119 ο. 
Φοῖνιξ (ἔν. 661) 11 τθ08. 
ἴα Ὁ. Ἱποογύ, ἐν σατυρικῷ (ἔτ. 669) Χ 4388. ἔν τινι στασίμῳ 

(ἔ-. 698) ΧΠῚ ὅ950. (ἔτ. 689) 1 28 ἃ. (ἔν. 690} 1 886. (ἔν. 691) 
Π 408. (ἔτ. 692) 11 62}. ((. 698. 694) 1Π 9964. (ἔτ. 696) 
ΥὯΙ 2τ1αὉ. (ἔτ. 696) Χ 4386. (ἔν. 697) ΧΙ 1881, ([γ. 699) 
ΧΥ͂ 6888. (τ. 929) ΧΥ͂ 6906. (ἔν. 982) ΓΧ 4090. ({ ἢν. 1021) 
1 688, οὗ. δάῃ. 

Ἐπίγραμμα ΧΠῚ 6044 
ΟΡΗΒΟ 
ἐν (Μηέίμοις) ᾿ἀνδρείοις ([". 64) ὙΠ 2876. (ἔν, 62) Υ1Ι 2804. 

8288. (ἔν. 68. 64) 11 824. 
ἐν (ΠΠίμοις) Γυναικείοις (ἴτ. 11) Π| 1100. (ἔτ. 12) Π| 1106. 

(ἔν. 18) ὙΊΙ1 3245. (ἔν. 190 71 280. (ἔν. 20) ΙΧ 8806. (ἔτ. 28) 
ΙΧ 4092. (ἔτ. 88) 1Π 878. (ἔν. 84) ΠῚ 1004. Π 8066. 

ἐν Μίμοις (ἔτ. 838) ΠΠ 866. 
ἐν τῷ ᾿Δγροιώτῃ (τ. 62) ὙΠ 809 ο. 
ἐν τῷ Ὡλιεὺς τὸν ἀγροιώταν (ἴν. 58) ὙΠ 2888. (τ. 66) ΠΠ| 868. 
ἐν τῷ μίμῳ Γυναῖκες αἱ τὰν ϑεὸν φαντὶ ἐξελᾶν (ἔτ. 2) ΧΙ 480}. 
Θυννοϑήρας (ἔν. 86) ΝΠ 806 ἃ. 
ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Νυμφοπόνῳ (τ. 21. 238) ΥΠ| 862 ο. 
ἐν τῷ Παιδικὰ ποιφυξεῖς (ἔν. 10) 11 824 56. 
ἐν τῇ Πενϑερᾷ (ἔν. 32) ΠΠ 1106. 
5618 ᾿ποουΐαα (τ. 5) ΧΙ 479}. (ἔτ. 10) ΠῚ 1106. (ἔν. 12) ἼΠ 

8086, (ἔν. 22) Π| 440. (ἔτ. 26) 1 486. (ἔτ. 61) ὙΙΙ 3818. 
(ὦ, 66) 1Π1 866. ([". 68) ὟΙΙ 8126. (ὦ. 106) ΙΧ 8176}. 
(ἔτ. 124) ΧΙ δ040. 

ΒΙΒΙΥΩ ὁ Λάκων (180), ὁ λυτικός (498 ο) 
ἔν γ' περὶ ᾿Δλχμᾶνος (ἔν. 19) 1ΠΠ1 116. ΧΙΥ͂ θάθα. ἱπάϊἀθιι 
παπᾶ ἀσῦϊ6 (ἔτ. 20) ΧΙΥ͂ 648}. (ἔτ. 21) ΠΠ 81. 
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περὶ Βασιλείας ν. ΤΗΒΚΟΡΗΒΑΒΤΥΒ 
ἐν τοῖς Περὶ (τῶν ἐν Πακεδαίμονι αἀᾶ. 6144) ϑυσιῶν (ἴτ. 4) 

ΧΥ͂ 6144}. (ἔτ. 6) ΧΥ͂ 6180. 
ἐν Ὁμοιότησιν (ἴτ. 28) ΧΥ͂ 6906. 
ἐν τῷ περὶ Χρόνων (ἴ". 8) ΧΙΥ 686 ἢ. 
Ἰ10το ποῖ ποταϊηδίο (ἔν. 10) ΧΙΥ͂ 621 ἃ. (ἔτ. 18) 1Π 18. (τ. 29 

ΧΙ 498 -Ο. 
ΒΟΒΙΟΒΑΤΈΣ σοιϊῃϊθαβ 

Φιλάδελφοι (ἔτ. 2) ΧΙ 4148. 
ἴδ. ᾿ποογῦ, (ἔν. 7) 1 816." 

ΞΟΒΙΟΒΑΤΕΝ (ΒΒοαΙα5) 
ἐν τρίτῳ Φιλοσόφων “ιαδοχῆς ΤΥ 1608, ἐν ταῖς 4ιαδοχαῖν 
Χ 4296ἅ. 

ἐν α’ Κρητικῶν (ἔτ. 4) ΥΙ 2616. ἐν δευτέρῳ (τ. 6) ΥἹ 268: 
(ἔτ. 7) ΧΠῚ 661 δ", 

ΒΟΒΙΟΒΑΤΕΣ ὁ Φαναγορείτης 
ἪἨοϊοι ΧΙ1Π 5908. 

ΞΟΒΙΡΑΤ ΕΗ οομαϊοὰβ 
Καταψευδόμενος (τ. 1) ΙΣ 8ττῖ--879. 

ΒΟΞΙΡΡΥΒ γ᾿ ὈΙΡΗΙΠΠΙ ᾿“πολιποῦσα ' 
ΒΟΒΙΤΉΒΥ ΒΒ ὑγταρὶοαβ ] 

“Ιάφνις ἢ «Διτυέρσας ([ν. 2, 6---8) Χ 415}. ' 
ΒΟΒΤΒΑΤΥΒ } 

περὶ Ζῴων ἄπυο ἔπογαπῦ ᾿1Ὀτ] ὙΠ 8126. ἐν δευτέρῳ Υ1Ι| 808 Ϊ 
ἐν τοῖς περὶ Ζῴων ΥἼἹΙ 8126. ; 

ΒΟΤΑΘΕΒ οὐχ ὁ ΪΠαρωνείτης ἀλλ᾽ ὁ τῆς μέσης κωμῳδίας (2981 
᾿Εγκλειόμεναι (ἔτ. 1) 1 298 ἃ---Θ6, ᾿ 
Παραλυτρούμενος ([τ. 8) ΙΧ 8688. 

ΒΟΤΑΡΕΒ Μαγομῖία: ΧΙΥ͂ 620 8-- 6210. ἱ 
ΞΟΤΙΟ ὁ ᾿Δλεξανδρεύς ) 

ἐν ταῖς Διαδοχαῖς ΤΥ 1626. ἱπάϊάοια (Νικίας καὶ Σωτίω 
ΧΙ δο05}. Ϊ 

ἐν τοῖς περὶ τῶν Τίμωνος Σίλλων ὙΠΠ 88646. ἱπαίβοια, ἢ 
σιἀοίαν, Υ1Π 848 ο. ΐ 

ΞΡΕΥΒΙΡΡΥΒ 
Ὁμοίων ἐν δευτέρῳ 1161. ΠῚ 8664. 106. ὙΠ 2860", 800ε 

801 οἷ, 808 ἃ. 808. 8188.6. 8186 ἢ, 819}, οἵ, Εἰ, ο. 8196 

8288. 828", 824, 8270. 829 ΙΧ 869}. 8810. 89 

ΧΙ δ06 6. 
ἐν δ' Ὁμοίων (Π(οσοπᾶσμι νἱάοῦαν ἐν δευτέρῳ Ὁμ.) 1Υ̓͂ 158} 
ἐν τοῖς Ὁμοίοις 1 086. 



᾿ 

ΞΡΗΛΒΗΥΒ ΟἸθαμθ 8 ἀἸβοῖρα]αβ, ὦ Ῥίοϊθιηθθο ΑἸδθχϑηᾶγίδμι 
ἀτοθδβϑιΐαβ ὙΠ|Ι 8846. 
ἐν τρίτῳ Πακωνικῆς Πολιτείας (ἔτ. 2) ΤΥ͂ 141 οἄ, 

ΒΡΗΟΌΒΙΑΒ ὁ κυνικός 
Τέχνη ᾿Ερωτική ΙΥ̓ 162. 

ΒΤΑΡΗΥΤΥΒ (Νααογϑίϊία): (ἔν. 9) 1 4 ο. 
ΤΑΘΙΝΥΒ ν. ΚΥΠΡΙΑ ἘΠΗ 

ΤΗΒΝΕΙ ΘΒ ὁ ποιητής: Χ 4288. 

ΤΕΡΗΛΝΥΒ βου ρϑὺ Ὀψαρτυτικά ΧΙ] δ16ο. 
ΤΕΡΗΛΑΝΥΘ οοτηϊοαβ 
Φιλολάκων (τ. 1) ΧΙ 4092 Ὁ. 

ΤΕΒΙΟΗΟΒΥΒ 
ἐν τοῖς 'άϑλοις (τ. 2. 8) ΤΥ 172 ἃ---ἴ, ἋΌΪ ρορίω ἀϊοϊθαν Στησί- 

χορος ἢ Ἴβυπος. 

ἐν Γηρυονηΐίδι (ἔτ. 1) ΧΙ 4998)}.6. (ἔτ. 8) ΧΙ 181 α Ἔ. 4609 6, 
ἐν ᾿Ελένῃ (ἔν. 29) ΠΠ 814. (ἔ". 80) Χ 4814. 
Ἰλίου Πέρσις ΧΙΠ 6106. 
Καλύκη (ἔτ. 45) ΧΙΥ 6194. 
Ὀρεστεία οὖ 8118, οδτταΐηο 6 Χαμύμο ροθύδ οχρύθϑϑω ΧΙ 5188. 
Παίδεια 5. Παιδικά ΧΙΠ 6018. 
ἐν Συοϑήραις (ἴτ. 14) 1Π 964. 
βπθ ἐϊξα]ο (ἔτ. 2) ΧΙΥ͂ 6466. ((τ. 18) Χ 4ὔτα. ([ι. 82) Υ 2160. 

ΧΙ δοῦ Ὁ. (ἔτ. 48) 1Υ͂ 164}. (ἔν. 67) ΧΠ 618 ἃ. (ἔν. 11) Υ͂ 1808. 
ΤΕΞΒΙΜΒΗΟΤΥΞΒ ὁ Θάσιος 

ἐν τῷ περὶ Θεμιστοχλέους καὶ Θουκυδίδου καὶ Περικλέους 
(ἔτ. 10) ΧΠΠ 689 46. 

ΤΙΠΡΟ 
᾿ἀπομνημονεύματα ΤΥ͂ 102. 
ΒΑΒΟ 
ἐν γ΄’ Γεωγραφικῶν (ρ. 156) ΠῚ 1214. ἐν τρίτῃ Γεωγραφου- 

μένων (ρ. 102) ΧΙΥ 611, ἐν τῇ ζ΄ (ἔτ. ὅ8 0) ΧΙΥ 65Ττ:. 
ΑΤῸ οοταΐουϑ 

Φοινυκίδης (ἔτ. 1) ΤΧ 882 --- 888 Ὁ. 

ΑἸΤΤῚΒΞ σοτηϊοαϑ 
᾿4γαϑοί ν. ῬΡΗΕΕΕΟΒΑΤΕΒ 
᾿ἀνθρωπορέστης (ἔτ. 2) 1Π 1214. 
᾿ἀταλάντη (ἔτ. 8) ΧΠῚ ὅ92 4 ὅ. (τ. 4) ΥΠΙ 8026, οὗ, ΙΧ 8990. 
Καλλιππίδης (ἔτ. 11) ΧΙῪ 656}. (ἔτ. 12) ἼΠΙ 804}. 
Κινησίας (ἴτ. 18) ἈΠ δὅδ1 ἃ. 
“ημνομέδα (ἔτ, 22) ΧΙ 418., οἵ, 1. 82}. (ἔν. 26) 11 827. 
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“Μακεδόνες ἢ Παυσανίας (ἔτ. 26) ΧΠῚ 894. (τ. 29) ΤΣ 8968. 
ἐν Μακεδόσιν (ἔν. 28) ὙΠ 8280. (ἔν. 81) ΥἼ1 8026. ἐν Παυ- 
σανίᾳ (ἔν. 21) ΧἼΙΥ 664, 

Μήδεια (ἶν. 88) ΧΥ͂ 6907, ((τ. 34) ΧΙ 4678. 
Παυσανίας γν. ῆακεδόνες 

Ποτάμιοι (ἴτ. 89) ΝἼΙ 299}. 
Τρωΐλος (ἔν. 42) ΠΙ 166. 
Φιλοκτήτης (ἔτ. 44) 1 8276. 
Φοίνισσαι (ἔν. 45) ΤΥ 160}. (ἔτ. 47) ΧΙΥ͂ 621 5ᾳ. (ἔτ. 60) ΧΥ͂ 

6099 Γ᾿ 

Χρύσιππος (τ. 51) ΤΥ 169 8. 
Ψυχασταί (τ. 64) ΧΙ ὅδ1 6. (ἔτ. 57) ΠῚ 124 ἃ. (ἔν. 568) ΤΣ 
818. (ἔν. 69) ΧΙ 503. ἊῚ 

ἔα Ὁ. Ἰποοτῦ. (ἢ. 61) 1 806. (ἔτ. 66) 1 698. 
ΞΔ ὁ Ρωμαίων στρατηγός 

Σατυρικαὶ Κωμῳδίαι (Ἰαἴϊπθ. Βοτρίθ6) ΥΙ 261 ο. 

ΤΕΛΧΙΝΙΆΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ͂: ποίου ἱποουΐαβ εἴτε ᾿Ἐπιμενίδη 
ἐστὶν ὁ Κρὴς ἢ Τηλεκλείδης εἴτ᾽ ἄλλος τις ὙΠ 2826. 

ΤΕΠΙΒΟΠΙΘΕΒ οοτηϊοῦβ 
Ἀμφικτύονες (ἴγ. 1) ΝῚ 2ό80ς, οὗ ΠΌῸ4ἢ, ΧΙΡ 644, (ἔτ, 4 

ΠῚ 82. (ἔτ. δ) 11 166. (ἔν. ἡ) ΧΙΥ͂ 6198. (ἔν. 8) ὙἿΙΠ 8868 
Ἡσίοδοι (ἴν. 16) ΝΠ 8444. (ἔτ. 17) Χ 4868 (ἔτ. 19) 1Π 818 
Πρυτάνεις (ἔν. 22) ΧΤΙ 5688 6. (ἔτ. 24) ΧΙ 486 ἢ ((-. 25) ΓΥ̓͂ 1706 

(ὅν. 27) ΙΧ 810}. 
Στερροί ((". 81}1Χ 8996. ΧΙΝ 6606. (ἔτ. 82) ΧΙ 6486. (ἔτ. 84 

ΧΙΝ 6898. 
δ. ᾿ποοϑυῦ. (ἴγ. 838) ΠΠ 564. 
Υ͂. ΤΕΑΧΙΝΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑᾺ ἊΜ" 

ΤΕΠΕΝΙΟΥΣΕ ὁ Βυξάντιος, ποιητὴς μοχϑηρῶν νόμων ΧΙΥ͂ 688( 
ἰᾶάθιη Χορόνικος ἀϊοϊθαν ἃὉ ΑἸοχίᾶθ 1014., οὗ, απ. 

ΤΕΠΕΡΗΑΝΕΝ 
ἐν τῷ περὶ τοῦ ΄ἤστεος (ἔν. 1) ΧΙΥ͂ 6149. 

ΤΈΠΕΒΙΠΑ ἡ ᾿“ργεία (461 ἢ 
(ἔν. 2) ΧΙΥ͂ 6190. (ἔν. 7) ΧΙ 46τῇ, 

ΤΕΠΕΤΕΝ ὁ Σελινούντιος 

ἐν ᾿Δργοῖ (τ. 1) ΧΙΥ 6168 Βα. 
ἐν τῷ ᾿Δσχληπιῷ (ἔν. 2) ΧΙΥ͂ 617}. 
ἐν Ὑμεναίῳ διϑυράμβω (ἴτ. 4) ΧΙΥ͂ 6878. 
ΟΥ̓] 8. που (ἔν. 5) ΧΙΥ͂ 628 ἔ 5α. 
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ἡ ΤΕΝΑΒΥΞΒ στϑιητηδίϊοιιβ ΧΥ͂ 6128, δἅη. 
ΤΕΒΡΒΙΟΠΕΝ 

ἐν τῷ περὶ ἀφροδισίων ΥΠΙ 825 ἃ. ΙΧ 3916. 
ΤΕΉΡΞΙΟ ὁ πρῶτος Γαστρολογίαν γράψας ΥΠΠ 8870. 
ΤΕΥΟΕΒΝ 

ἐν τοῖς Ὁρισμοῖς (ἴν. 8) Χ 458 6. 
ΤΗΑΛΙΈΕΤΑΒ 
δισματα ΧΥ͂ 618. 

ΘΗΒΑ͂ΙΣ: ὁ τὴν Θηβαίδα ποιήσας ([ν. 2) ΧΙ 4068 ἢ, 
ΤΗΕΜΙΒΟ (Ὁ) 

ἐν Παλληνίδι ΥΙ 288, οἴ, δάπῃ. 

ἨΕΜΠΙΒΤΑΘΟΒΑΒ ὁ ᾿Εφέσιος 
ἐν τῇ Χρυσέῃ Βύβλῳ ΧΥ͂ 6818. 
ἩΒΟΟΙΕΝ 
ἐν ᾿Ιϑυφάλλοις ΧΙ 4976. 

ΤΗΒΟΟΒΙΤΥΞ ὁ Συρακόσιος ποιητής (ὃ 8) 
ἐν τῇ Βερενίκῃ 11 284 Ὁ. 
ἐν ταῖς Φαρμακευτρίαις (2) ΧΙ 4166. (120) ΠῚ 82 Ἔ, 
Βῖπ6 ὑπ ὰ]ο (ΥἹΙἜΙ 146) 11 491{. (ΧΙ 58)1 ὅδ. (ΧΙ 8) 11 ὅθ8. 

ἩΒΟΡΒΟΤΕΣ ὁ Φασηλίτης, ἰτασίουβ, Αὐϊβύοίθ!β ἀἸβορα]αβ 
ΧΠῚΙ 566 6. 

Οἰδίπους (ἴτ. 4) Χ 451. 
80. Ἰποοτί. (τ. 6) Χ 4δ4ε (ἔν. 18) Χ 4561: 

ἨἩΒΟΡΟΒΙ ΑΒ ὁ Συρακόσιος (699 6) 
εἰς τὸν Ἔρωτα μέλος ΧΙ 415, 
ἐν Κενταύροις διϑυράμβῳ ΧΥ͂ 699 6Γ. 
ἔν τινι ποιηματίῳ ΥΙὶ 229. 
ἱποογίδθ 564185 ὙΠ 302 ο. 

ΒΟΘΟΒΥ ΒΚ (ροοῦδ): 1Π 1220 ((ῇ, Βευρὶς ΡΠ 1 816; Β. ΚαρΙΙ 
δ 18}. ἸΒοοΥ. Ὁ. 99). Ιάούατ ΟΟ]ΟΡ ΒομἾὰ5 6886 15 αἀ6π ποίαν! 
Ασϊβίοίθ]θ5 δραὰ αΑὐμπθη. ΧΙΥ͂ 618 6. 

ΟΠΌΟΒΥΘ ρσγϑιητηδίϊοιϑ 
ἐν (ταῖς) ᾿ἀττικαῖς Γλώσσαις (Φωναῖς 6110) ΧΙ θά4θδο, υὉ] 

Θεόδωρος καὶ ᾿“πολλόδωρος. ΧΥ͂ 611). 618 4. Ιάθτη Οραϑ 
ΑΙΟΙ νἱάοίαν ΧΙ 4966, ΧΥ͂ 6910. 
ΒΟΘΟΉΒΥΕ ὁ Ἱεραπολίτης 

ἐν τοῖς περὶ ᾿Δγώνων (ἴτ. 1) Χ 4126. (ἔν. 2) 418 8---οἴ, 

ΟΟΝΕΤΥΒ οοπιΐουβ, 
Φάσμα ἢ Φιλάργυρος (ἔτ. 1) ΠΠ 104, οἵ. ΧΥ͂ 6110. 
Φιλοδέσποτος (ἔν. 2) ΧΙΥ͂ 61θδ8. 
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ΤΗΒΟΟΝΙΝ ὁ Μεγαρεύς (8178), ΟἸΒΒ0 ΠποΙηῖπθ ὁ ἢῆεγαρικὸς, ' 
ποιητής ὅ59 ἢ. ] 
ἐν ταῖς ᾿Ελεγείαις (215) ὙΙΙ 8174. ΧΙ 5184. (4517) ΧΠῚ 
δδϑἔϑα ἢ. (4617) ΥΠΠ 864 οὐ, (477) Χ 4288 5, (600) 11 81 5, 
(998. 997) ὙΙΙ 8104 0", (1280) Χ 4δτα 5. 

ΤΗΒΟΟΝΙΞ 
ν β’ Περὶ τῶν ἐν Ῥόδῳ ϑυσιῶν (ἔτ. 1) ΥὙΠ1Ι 860Ὁ--ἀ. 

ΤΗΒΟΠΎΤΥΞΒ ὁ Μηϑυμναῖος (2968) 
ἐν τοῖς Βαλχικοῖς Ἔπεσιν ΥΠΠ 2964. 
ἐν δευτέρω Ὥρων (ἔτ. 1) ΧΙ 470}. 

ΤΗΒΟΡΗΙΠΥΘ οομηϊοαβ ΠῚ 
Βοιωτία (τ. 2) ΧΙ 4172 ἃ, οἵ, 8αῃ. ᾿ 
᾿Ἐπίδαυρος (ἔν. 8) Χ 4178. | 
Ἰατρός (ἴτ. 4) ΠΠ 840 ἃ 6. 

Κιϑαρωδός (ἕν. 6) ΧΙΝ 6285. 
Νεοπτόλεμος (ἴτ. 6) ΧΙΠ ὅθ0δ. (ἔν. 7) ΧΙΥ 6888. 
Παγκρατιαστής (ἴν. 8) Χ 4178}, οὗ 1Π1| 9588. 
Προιτίδες (ἴτ. 10) ΧΙ 4726. 
Φίλαυλος (ἔτ. 11) ΧΠῚ δ87:. (ἔτ. 12) ΧΠῚ 6688. 

ΤΗΒΟΡΗΙΠΥΒ (Θεόφραστος οοπ1): 1 ΘΌὈ. 
ΤΗΒΟΡΗΒΑΘΤΥΕ ὁ Ἐρέσιος (8810) 

Ἄϊτια ν. Φυτικά 

αὐτό φασιν εἶναι Δ}: π ἔν. 125) Ι 144688. 
ἐν τῷ περὶ Γελοίου (ἴν. 180) ὙΠ] 8488. 
ἐν τῷ περὶ τῶν “Ιακέτων καὶ Βλητίκῶν (ἔτ. 118) ὙΠ 8146. 
ἐν τῷ περὶ ᾿Ενϑουσιασμοῦ (τ. 81) ΧΙΥ͂ 624 8. | 
ἐν τῷ ᾿Ερωτικῷ (ἴν. 1017) ΧΠΠ 5626. (ἔτ. 108) ὅθ1 Ὁ. (ἔτ, 109) 
ΧΠῚ θ06ο. : 

ἐν τῷ Περὶ ἕτεροφωνίας τῶν ὁμογενῶν (ἔν. 181) ΓΧ 8908. 
ἐν τῷ περὶ Εὐδαιμονίας (ἔν. 19) ΧΙΠ δ48. (ἔτ. 80) ΧΠῚ δθῖ8.. 
ἐν τῇ γ΄ περὶ Ζῴων (ἴγ. 180) ΙΧ 8870. 
ἐν τῷ περὶ Ἡδονῆς (ἔτ. 84) ΧΙ] δ116 ἃ. ([-. 86) 5204. --ἰ 

ν. ΟΠΑΜΑΒΙΕΟΝΤΙΒ Ἰρου περὶ ἩΗδονῆς. ᾿ 
περὶ Ηϑῶν γν. ΑΠΒΑΞΒΤΥΒ Η͂ 
(περὶ ᾿Ιχϑύων ἴν. 111) ὙΠΙ 8819α. 882 Ὁ. Ι 
ἐν τῷ περὶ Κολακείας (ἔν. 88) Ι 2644. ἱπάϊάοτηι ἔοτίαβδθ 

(οη. Μη Χ 488. ι} 
ἐν τῷ περὶ Κωμῳδίας (ἔτ. 124) ΝῚ 261 6. 
ἐν τῷ περὶ Λίϑων (ὁ. 86) 1Π| 988. 
ἐν τῷ περὶ Μέϑης (ἴτ. 116) Χ 428. (τ. 11) Χ “9 Ὁ 
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(ἔν. 118) 4214. (ἔν. 119) 4246}. ((. 130) ΧΙ 4686. (ἔτ. 191) 
468 Ὁ. (ἔτ. 122) 4976, ({τ. 128) ΧΥ 698 4. ἱπαϊᾶθηῃ ἕονίαϑβθ 
(οτη. 1) ΧΙ 782}. 

ἐν τῷ Περὶ τῶν μεταβαλλόντων τὰς χρόας (τ. 118) ΥἹΙ 
917. 

ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν τῷ ξηρῷ διαιτωμένων 5. διατριβόντων 
({-. 111,4) ΝΠ 8192». 8118. 

ἐν τῷ περὶ Ὀδμῶν 5. Ὀσμῶν (14. 15) 1Π| 67. (21) ΧΥ͂ 689 46. 
{51} 92 Ὁ Ὁ. 

ἐν τῷ Περὶ τῶν κατὰ τόπους διαφορῶν (ἔν. 113) 1 311. 
ἐν τῷ περὶ Πνιγμοῦ (ἔτ. 166) 11 66 
ἐν τῷ περὶ Ὑδάτων (τ. 169) 11 41 6Γ, 
ὝὙπομνήματα γν. ΑΒΙΒΤΟΤΈΙΙΒ Ὕπομνήματα 
ἐν Φυτικοῖς Αἰτίοις (2, 14,8) 1ΠΠ 7484.0. (8, 22, 8) 1 δδ 6. (4, 2, 2) 
1 δὅ6. ἐν τῷ β΄ τῶν Αἰτίων (10,2) Π| 11. ἐν ε΄ Φυτικῶν 
Αἰτίων (1, 4 οὐ 1, 8) ΠΙ 776. 

τῆς (περὶ) Φυτῶν ἱΙστορίας 5. Φυτικῆς ᾿Ιστορίας 5. ᾿Ιστορίας 5. 
περὶ Φυτῶν 5. Φυτιχῶν ἐν τῷ α΄ (6, 5) 11 61 ἡ (6, 9) 11 62 ἢ. 
(18, 4) ΠΙ 888. -- ἐν τῷ β΄ (8, δ) ΠῚ 838. (δ, δ) ΠΙ 118, 
(6, 2) Π Το, ἘΞ βρουπᾶο 1ἰῦγο οἰϊαπίαῦ αὐᾶ ἴῃ οαϊΐο 
ΤΗΘοργαβίο ἀθϑαηὺ ΠΠ171778. 1716. 111. 826, οἵ, δήμπηῃ. --- ἐν 
τῷ γ΄ (6, 4) 11 δ0α Ὁ", (9, ὅ. 6) Π δτ0ὅ. -- (8,1) ΠΟ οἾ. 
ψῈ5, ΟΥ 1 δ0ο. (16, 4) 11 δ0Ὲξ, (11, 5) 111 τταῦ. (48, 4) 
Π το ἀ . -- ἐν τῷ δ' (2, 8) ΠΙ 1106. (4, 2) 1Π 884. (4, 10) 
ΧΤΥ 661}, οἷ. δά. (7, 2) 11 61 οὐ", (8, 17)1Π τ οα ἢ. (16,0) 
1 8465. -- ἐν τῷ ε΄ (8, 2) ΧΙ 4το  ", -- ἐν τῷ ς΄ (4, 10) 
1ΠΠ 1046. (6, 38) ΧΥ͂ 6810. (6, 4) ΧΥ͂ 6820. (6, 9) ΧΥ͂ 
6816". (6, 11) ΧΥ͂ 6806 5, (1, 2) ΧΥ͂ 6814, (8,1--8) ΧΥ͂ 

8066, (8, 3) ΧΥ͂ 6190. οἅ. 6818. (8, δ) ΧΥ͂ 616 ε΄. -- 
ἐν τῷ ζ΄ (4, 6) ΠῚ 1405. (2, 4) Π 6905. (4,2) Π 5663, 
Ὲ 9) ΤΧ 3090". (4,42) ΤΣ. 8691. 8101, 8718. 5, οὗ δᾶῃπ. 
(4, 5) 1 θ9ε΄. (4,6) Π 58:4". ΠΙ 14". (6. 12) ΠΟ ΤοΘ . 
(413, 8) Π| 648. (16,1) ΧΥ͂ 6846". -- ἐν τῷ η΄ (6, 1) 1 54. 
-- ἐν τῷ 8' (Ἱ, 8) ΧΥ͂ 6813. (18, 9)1 1845, ((8, 10})1 
816: 5, οἵ, απ. 141}, (19, 3) ΧΥ͂ 680[. (20, 1) 1 668 ἢ. 

᾿- ἐν τῷ περὶ Φυτῶν ἹΙστορίας (ἴν. 161) 11 62 Ὁ ὅ. (ἔτ, 168) 
ΤΙ 616, --- εἰδῦ, ρ]απέ, Ἰοοῦβ ἱποουύαϑ ΙΧ 8710. 

ἐν τῷ περὶ (τῶν) Φωλευόντων ([τ.116) 11 68 6. (ἔτ. 1717) ΠΙ 106. 
(ἔτ. 118) ὙΙ1 814. :ΐθτα αὖ νἱἀούατν (οτμα. Υ1) Ἴ 801 ΘΕ, 

56415 ἱποοργίδι (1. 92) 1 226. (ἔτ. 110.111) ΧΠΠ 609 68, (ἔν. 112) 
ΧΠῚ 6104. (ἔτ. 182) ΙΧ 3906. (ἔτ. 188) ΙΧ 8918. 
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ΤΗΚΟΡΟΜΡῬΥΞΒ οοτηϊουβ 
Ἄδμητος (ἔτ. 1) ΧΥ͂ 6908. 
᾿Δλϑαία (ἔν. 8) ΧΙ 5018. 
᾿φροδίτη (ἔτ. 6) ΥἼΙΙ 8524}. 
Εἰρήνη (ἔτ. “) ΧΥ 1006 δάη. (τ. 8) ΤΧ 868 οα, (ἔτ. 9}1Χ 8140. 

(ἔν. 11) ΧΙΥ͂ 6658. 
Ἡδυχάρης (ἔτ. 18) 1Ι 8084. (ἔτ. 16) ΧΥ͂ 6908. 
Θησεύς (ἔν. 19) 1Π 820. 
Καλλαισχρος (ἔν. 22) Χ 4288. (ἔ". 28) Π 8026. ΙΧ 8998 
Μῆδος (ἔν. 80) ΧΙ 48δ . (ἔν. 81) 481. 
Νεμέα (τ. 82) ΧΙ 4τ0 
Ὀδυσσεύς (ἴτ. 84) ΤΥ 1606. 
Παμφίλη (ἔν. 40) ΧΙ 4860 6. (ἔν. 41) 488 6. 
Πηνελόπη (ἴν. 48) ΧΙΝ θὅ74. (τ. 49) ΤΥ 188 ἢ 
Σειρῆνες (ἔτ. 61) ΤΧ 899α. 
Στρατιώτιδες (τ. δ4) ΧΙ 4888. 
Φινεύς (τ. 02) ΧΙΝ 6490. ᾿ 
[δ Ὁ. ἱπορεὺ. (ἔν. 64) 1 2846. (ἔν. 67) Π ὅ06. (τ. 68) Π| 626 

(ἃ. 12) Π 684. (ἔν. 75) ΥἹΙ 2648. ᾿ 
ΤΗΒΟΡΟΜΝΡΥΞ ὁ δΖϊος ' 
“Ἑλληνικῶν ἐκ τῆς γ΄ (ἔν. 11) ΧΥ͂ 6164. ἐν ζ΄ (ἔτ. 15) ΥἹ 2128 

ἐν τῇ 8'΄ (ἔν. 20) ΥἹ 2621, ἐν τῇ τ΄ (ἔτ. 21) ΧΠ 5480. Ἰ 
ια΄ (ἔν. 238) ΧΙΝ θὅτ10. ἐν ταῖς ᾿Ελληνικαῖς (τ. 28) ΓΧ 8848 

Φιλιππικῶν 5. ἹΙστοριῶν Ξε. Φιλιππικῶν ἹἱΙστοριῶν ἐν τῇ ὦ 
(ἔν. 38) ΧΙ ὅ816. (ἔτ. 89) ΥἹ 215. --- ἐν τῇ β΄ ((. 41) 
2116. Χ 4485--α. (ἔτ. 48) ΧΙ 4764. -- - ἐν τῇ δ΄ (ἔτ. δ: 

τῇ ιγ΄ (ἰι. 28) ΙΧ 8848. (ἔν. 117) ΧΙ δὅ82 4}. (ἔγ. 119) ΧΠ 
θῦτΤ0 6. --- ἐν τῇ ιδ΄ (ἔν. 194) ΤΥ 1488. --- ἐν τῇ τε΄ (ἔτ. 12. 
ΧΙ ὅ818. (ἔν. 129) ΧΠ δὅ2θο. --- ἐν τῇ ις΄ (ἔ-. 158) ΧΑ 
-448 5. --- ἐν τῇ ιζ΄ (ἔν. 184) ΥἹ 266}. --- ἐν τῇ τη΄ (189 
ΥἹ 2ὅ2ε---ο. --- ἐν τῇ κ' (ἔν. 187) ΙΧ 401 20. --- ἐν τῇ πὶ τ 
(ἔν. 142) ΧΙΠ ὅ26:. (ἔν. 145) ΧΙΥ͂ 6600. (ἔτ. 146) ΥἹ 2618 
(ἔ.. 147) ΧΙ ὅ88 8. --- ἐν τῇ κβ΄ (ἔτ. 149) Χ 442 οἐ -- ἐν τῇ κ 
(ἔν. 155) Χ 4860Ὀ}ο. --- ἐν τῇ κς΄ (ἔτ. 118) ΥἹ 2600. ("1 
Χ 4888. --- ἐν τῇ 1' (ἔτ. 188) ΥἹ 2547. --- διὰ τῆς 1β' (ὅ-. 19 
ΥΙ 211064. --- ἐν τῇ 1γ΄ (ἔν. 195) ὟΙ 2114. -- ἐν τῇ 1 
(ἔπ. 198}1} 144 Χ 415α. --- ἐν τῇ λη΄ (ἔν. 200) 1Π| 888. 
ἐν τῇ 18" (ἔν. 304) Χ 4868}. --- ἐν τῇ μ΄ κἀν τῇ ἑξῆς (ἔν. 21 

τυ πευνασα, ας 
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Χ 4851. ἐν τῇ μ΄ (ἔτ. 211) Χ 4866". (ἔ-. 218) ΧΙ ὅβδθο. 
(ἔνι. 219) ΥἹ 281-282. --- ἔν τῇ μγ΄ (ἔν. 222) ΧΙ] 5114 -- 
618. --- ἐν τῇ μδ΄ (ἔτ. 2856) ΥΙἹ 249. -- ἐν τῇ με΄ (ἔτ. 286) 
Χ 486. (ἔν. 288) ΧΙΠ ὅ82}---α. --- ἐν τῇ μς΄ (ἔγ. 248) ΤΥ 
1494. (ἔτ. 244) ΧΙΝ 621. --- ἐν τῇ μϑ' (ἔτ. 249) ΤΥ 167 ---ο. 
ΥΙ 200 4--2618. --- ἐν τῇ ν΄ (ἔν. 202) Χ 442 δ5α. --- ἐν τῇ νβ΄ 
(ἔς. 369) ΧΠ 8664. ((γ. 260) ΤΥ 1666. --- ἐν τῇ νγ΄ (ἔτ. 269) 
Χ 48ὅ0ο. --- ἐν τῇ νδ΄ ({τ. 266) 1Π| ττά. --- ἐν τῇ νς΄ (ἔν. 268) 
ΧΠῚ 6090. --- ἐν ἄλλῳ μέρει τῆς ἹΙστορίας (ροϑὺ το]αὔμιη 6 
πρτο ΧΧΥΙ ἔν. 119 - ἤ". 298) Χ 485. --- Ἰ1ΌΤ15 ποι πούδς!β 
(ἢ. 31) 2114. (ἔν. 48) ΧΙ 4688. (ἔ-. 14) 1 46. ((γ. 190) 
ΧΙΥ 6106. (ἔτ. 1710) ΧΠῚ δὅ786. (ἔν. 229) 11 484. (ἔ;. 398) 

ΤΙ 260 Ὁ. (ἔτ. 296)1 848. (ἔτ. 297) ΥἹ 2354}. 
ἐν τῇ πρὸς ᾿Δλέξανδρον ᾿Επιστολῇ (ἔτ. 211) ΧΠῚ δ968--ο. 46. 

ἐν ταῖς πρὸς ᾿Δλέξανδρον Συμβουλαῖς (ἔν. 216) ΝΙ 280 εΓ, 

ἐν τοῖς περὶ τῆς Χίας ᾿Επιστολῆς (ἔτ. 2318) ΧΠῚ ὅ8θο. 
ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐκ 4Ιελφῶν συληϑέντων χρημάτων ([". 182) 
ΧΠῚ 604 -6θ064. (ἔτ. 188) ΧΙ δ82 ἀ 6. 

ἐν τῷ Κατὰ τῆς Πλάτωνος διατριβῆς (ἔτ. 219) ΧΙ ὅ08 οα. 
ἩΒΟΡΟΜΡΎΞ ὁ Κολοφώνιος ἐποποιός 

ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ “ἡρματίῳ 1Υ̓ 188 Ὁ. 
ἨἩΒΑΒΥΜΑΟΘΗΥΞΒ ὁ Χαλκηδόνιος 

ἔν τινι τῶν Προοιμίων (ἔτ. 8) Χ 41θδ8. 
ἩΥΟΥΡΙΘΕΒ 
(τὸ) 1 280.3 -- ἐν τῇ δ' (108) 1896. ΑΥ̓͂ 96) Υ͂ 215". -- 

(ΟΥ̓ 22}Ε}02ἷἷἷιφιδ 4 ". -- ἐν ζ΄ (88) ΠΠ 108. (81) ΧΙ 4718. 
ἐν τῷ εἰς Εὐριπίδην ᾿Επιγράμματι (Δ Ρ ὙΠ 48) Υ' 1814. 
ἹΜΑΘΗΙΟΑΒ ὁ Ῥόδιος (ρα5811) 
ἐν (ταῖς) Γλώσσαις ΠΠ ὅβ8ο. ΧΥ͂ 618. ἱπᾶθ Ἰ10γο ποῃ ποιηϊπαΐο. 

1516. 1Π|1140. 6. ΙΧ 8694. ΧΙ 182. ΧΥ 6110. 6780. 699 6. 
Δεῖπνον δι᾿ ἐπῶν ἐν ἕνδεκα βιβλίοις ἢ καὶ πλείοσι 1 ὅδ. ἐν 

δ΄ Ζείπνων (3. Ζείπνου) Π| 824. ΧΥ͂ 6841. ἐν τῷ 9' τοῦ 
Ζείπνου 11 2880. ἐν τοῖς Δείπνοις ΧΚΥ θ082ο. 

ΑΕΥΞ ὁ Ταυρομενίτης, ὁ ᾽᾿Επιτίμαιος, αὖ γοοαν!ῦ οατῃ [ΒΥ 
ἔν ταῖς πρὸς αὐτὸν ᾿Αντιγραφαῖς ΥἹΙ 212 Ὁ. 
Ἱστοριῶν ἐν τῇ α΄ (ἔτ. 18) ΤΥ 1684. ΧΙ δ114. --- ἐν τῇ γ΄ 

(ἔσ, 48) ὙἹ 212}. --- ἐν τῇ ζ΄ (ἔτ. ὅ7) ΧΠῚ 618. (ἔν. 68) 
ΧΠ ὅ410. --- ἐν τῇ 8’ (ἔτ. 617) Ἱ 2040, οἵ. 212 Ὁ. 
(ἔτ. 80) 1Υ͂ 168 68. --- ἐν τῇ ἐγ΄ (ἔτ. 106) ΧΠ] ὅ89ε. (ἔν. 101) 
ὙΠ 3270. --- ἐν τῇ κβ΄ (ἔτ. 121) ΥἹ 250ε---α. --- ἐν τῇ κη΄ 
(ἔτ. 186) ΧΙ 4117. 
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1|ΌΥὶ8 πο πα ]οα 18 (ἔν. 44) Υ 181 ο. ΧΠΠ] 602 ἢ, (ἔν. 69) ΧΠ 518. 
(ἔν. 60) ΧΙ δ190 βΒαᾳ. (ἔτ. 61) 1 846. (ἔτ. 62) ΧΠ 5286. 
(ἔν. 170) Π| 8429. (ἔν. 82) ΧΙ 525 --ἃ. (ἔτ. 114) Π| 31---ὸὶ 
(ἔν. 128) Χ 4870. (οα. ΒῊ ΟΣ) Υ͂ 206ὰ δάπ. ΧΙ 518} 

ΤΙΜΑΒΟΗΥΕ 
ἐν τετάρτῳ περὶ τοῦ ᾿Ερατοσϑένους Ἑρμοῦ ΧΙ 5016. 

ΤΙΜΟ ὁ Φλ(ε)ιάσιος (ρεβδβῖτη), ὁ Πυρρώνειος (1608), ὁ σιλλογρά 
φος (22 α) 

Σίλλων ἐν τῷ πρώτῳ (ἔν. 89) ΧΥ͂ 698. -- ἐν τῷ δευτέρᾳ 
(ἃ. 44) ΤΥ 1608, οὗ, 10. Ὁ. (ἔν. 46) Χ 4240. 4458. 
ἐν τῷ τρίτῳ ((τ. 66) ΥΠ1 219. (ἔν. 64) ΥἹ 2610. -- ἐὴ 
τοῖς Σίλλοις (ἔν. ὅ9) ΧΠῚ 601 ἃ. --- κατὰ τὸν Τίμωνοι 

Πρόδικον (τ. 11) ΙΧ 4066. --- 5ῖπθ {ϊύα]ο (ἔτ. 21. 29) 1 
1684}. (ἔν. 21) ΧΥ͂ θ66 8. (ἔν.30) ΙΥ̓͂ 162:. ([τ.81) 1Υ̓ 1608 
(ἔν. 52) ΧΙ δοδ6. (ἔτ. δ6) ΧΠΙ ὅ88 Ὁ. (ἔν. 50) ΙΥ̓ 160806 
(ἔν. 59) ὙΠ 2816. (ἔν. 60}1 994. (ἔν. 66) ΧΠῚ 610}. 

(Ἰνδαλμάτων  ». 34 ΥὙ) ὙΠΙ 8878. 
ΤΙΜΟΟΠΈΕΒ οοιηϊοαβ, ἃ ὑγαρίοο αἰβυϊησαθηάμαβ ΙΧ 4014. 

Αἰγύπτιοι (ἔτ. 1) ΝἿΙ 8008}. 
Ζακτύλιος (ἔτ. 8) ὙΠ 2960. ΙΧ 8888. 
“4]ῆλος (ἔν. 4) ὙΠ] 841 68. 
“ημοσάτυροι (ἔν. 5) ΤΥ 108 ἢ. 
Διονυσιάξουσαι (ἴτ. 6) ΝῚ 228 Ὁ---α. ! 
Διόνυσος (ἔτ. 1) ΙΧ 4078. " 
“Ιρακόντιον (ἴν. 8) ΥἹ 2818---, ᾿ 
Ἐπιστολαί (ἔν. 9) ΥΙ 2480. (ἔτ. 10) ΥἹ 24068, 
᾿Ἐπιχαιρέκακος (ἔτ. 11) Ι 241. Ὁ. 
Ἥρωες (τ. 12) ΝΙ 2248 Ὁ. (τ. 18) Χ 458 ἔ5α. 
Ἰκάριοι Σάτυροι (ἔτ. 16) ΙΧ 401. Ἰκάριοι (ἔε. 14) ΥὙΠ1 8898 

(ἔ. 15) ΥἼ1Π 8458. (ἔν. 17) ὙΠ] 8894. 
Καύνιοι (ἴτ. 18) ΥἹ 240 6. 
Κένταυρος ἢ 4:εξαμενός (ἴν. 19) ΥἹ 2404. 
Κονίσαλος (ἴν. 20) Χ 4801. 
“Λήϑη (ἔν. 21) ΙΧ 401 6. 
“Μαραϑώνιοι (ἔν. 22) ΧΠῚ ὅτ0 ἔβα. 
Νέαιρα (ἔν. 28) ΧΠΠ δὅ01α 6. 5914. 
᾿Ὀρεσταυτοκλείδης (ἵν. 28) ΧΠῚ δ61 6, 
Πολυπράγμων (ἴν. 27) ΝἼΠ]Ι 889 6Γ. ᾿ 
Πορφύρα ν. ΧΕΝΑΉΘΟΗΙ Πορφύρα ' 
Πύκτης ([τ. 29) ΥἹἾ 246. | 
Σαπφώ (ἴν. 80) ὙΠ] 889. ! 

ν ῊΡ,Ἂ ΡΌΜΟΝ 
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 Φιλοδικαστής (τ. 82) ΥἹ 2450. 
 Ψευδολῃσταί (ἔν. 88) ΠΠ 109 ο. 
᾿[4Ὁ. τποοτὺ. (ἔτ. 87) 1 258. 
ΤΙΜΟΟΒΑΤΕῈΒ ὁ Μάκων 

περὶ Σφαιριστικῆς 1 15. 
ΤΙΜΟΜΑΘΟΗΥΒ 

ἐν τοῖς Κυπριακοῖς (τ. 1) ΧΙΥ͂ 6888. 
ΤΙΜΟΤΉΒΙΥΞ οομηῖοι8 
“Κυνάριον (ἔτ. 1) Ὶ 248 οα. 
ἹΜΟΤΗΒΥΒ ὁ Μιλήσιος 
ἐν Κύχνλωπι (τ. 8) ΧΙ 46δο. 
 Ναυτίλος οδγτηθη ἃ, Πουΐομα ἰγγίδαια ὙΠ|Ι 8888. 

Ὧδίς ὙΠ 8628. 
ΘΕΥΤΑΙΠ8 Ἰποουῦϊ (ἔτ, 12) Π| 122 ἃ, 
ΓΙΓΑΝΟΜΑΧΙΑ δαοίουῖβ ἱποοτίϊ, εἶτ᾽ Εὔμηλός ἐστιν ὁ Κορίν- 

ἅλιος ἢ Δἀρκτῖνος ἢ ὅστις δήποτε ὙΠ 2116, οἵ, 1 220. 
ἐν τῷ δευτέρῳ (τ. 4) ὙΠΠ 2114. --- ἸΌΥ] Ἱποουῦ ({τ. 5) 1 29 ο. 

(ἔ-. 8 δα. ρΡ. 812 ΚΙ) ΧΙ 4τθ0ο. 
ΤΡΥΡῚ ῬΥΒΙΊΙΟΙ 
ἐν τοῖς τοῦ Βασιλέως Νόμοις ΝΙ 2841. 985 64. 

ἐν τοῖς κύρβεσι τοῖς περὶ τῶν Ζ]ηϊλιαστῶν ΥΙ 2849. 
ἐν τοῖς Ζημιοπράτοις ΧΙ 4166. 
ἐν Παλληνίδι ΥΙ 2348, ἀάη. 
στήλη ἐν ᾿Δκροπόλει, ἣ τὰ ἀναϑήματα περιέχει (Ο1Α 1 668. 

667) ΧΙ 4766. 
στήλη ἐν τῷ ᾿ἀνακείῳ ΥἹ 285}. 
ψηφίσματα: ΑἸοΙἰαα15 ὙΙ 2846. ῬΠοΟΙ ἐπὶ Κηφισοδώρου 

ἄρχοντος ᾿Δϑήνησι γενόμενον ΤΥ 1114.6. περὶ τῶν γυναικῶν 
ΧΙΠ δὅθ8}. 

ἼΤΡΗΟ ὁ ᾿Δλεξανδρεύς (109 Ὁ) 
ἐν ̓Δττικῇ Προσῳδίᾳ (ὦ. 18) ΠῚ 68 2}. 

ν τοῖς περὶ Ζῴων (τ. 121) ὙΠ 824. 
“περὶ) Ὀνομασιῶν ἐ ἐν δευτέρῳ (ἵν. 109.1158) ΧΙ 618 οα. (ἔν. 110) 
ΧΙΥ 68446, ἐν τρίτῳ (ἔτ. 111) 1Υ̓ 1146. ἐν τοῖς Ὀνοματι- 
ποῖς (ἔ-. 116) ΧΙ 5054. 

ἐν α΄ Φυτικῶν (ἔτ. 116) 1114}. ἐν β΄ Φυτῶν ἱἸστορίας (τ. 119) 
ΠΙ 188. ἐν τοῖς Φυτικοῖς (νυ. 117) 1Π 1090 0, οἷ. δᾶ 109 6. 

Ἰπάϊάθτα (ἔτ. 118) 1Π 1146", 
ἼΌΤΟ ποῖ ποτηϊπεΐο (ἔν. 5) ΓΧ 3976. (ἔτ. 19) ΓΧ 400. (ἔν. 21) 
ὙΙΙ 2994. (ἔτ. 112) 1Υ͂ 1826. (ἔν. 186) ΧΙΥ͂ 6406, οἵ, δάπ, 
εὖ 0418, 
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ΨΑΒΡΗΟ (Οὐάρρων) ὁ ΜΜιενίππειος ἐπικαλούμενος 
Τὸ ἐπὶ τῇ φακῇ μύρον (ἔτ. 549) ΤΥ 1006. 

ΧΑΝΤΗΥΞ ὁ Μυδός (8466. 5154) ἢ ὁ τὰς εἰς αὐτὸν ἀναφερο- 
μένας ἱστορίας συγγεγραφώς᾽ Διονύσιος δ᾽ (ἐστὶν) ὃ Σαυτο- 
βοαχίων 

ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν Λυδιακῶν (ι. 19) ΧΙ 5168. 6. ἐν τοῖς 
“υδιακοῖς (ἴν. 12) Χ 415 οα. 1ῦγο ποπ ποίύαδϊο ({γ. 11) 11 
9469. 

ΧΑΝΤΗΥΞΒ ὁ μελοποιός: ΧΙ δὅ188, οἷ. δά. 
ΧΕΝΑΉΉΟΗΥ ΚΝ οομῖουβ ἢ) 

«Βουκολίων ἴν. 1. 11 688. 
“Ιίδυμοι (ἔν. 2) ΧΥ 6980 6. (ἤ. 8) Χ 4260. 
Πένταϑλος (τ. 4) ΧΠῚ 509 ε--α. (ἔτ. ὅδ) Χ 4406. (". 6) Χὶ 4418. 
Πορφύρα, ροείδ ἀἰοϊζαν Ξέναρχος 225 6, 5604 Τιμοχκλῆς ἢ έν-᾿ 

αἀργος, 8198. 4818. (ἔν. 7) ΥΙ 2250. (τ. 8) ΝΙ1 8198. (9) 
Χ 4818. 

Πρίαπος (ἴν. 10) ΧΙ 4718. 
Σκύϑαι (ἴν. 11) Χ 4184 6. (ἔτ. 12) ΙΧ 867 δῦ. 
Στρατιώτης (ἴ:. 18) ΧΥ 6796. 
Ὕπνος (ἴν. 14) Χ]Π δὅ98. 

ΧΕΝΟΟΒΑΤΕΒ ὁ Χαλκηδόνιος 
Νόμοι Συμποτικοί (Βασιλικοί 81) 1 8}, οἵ, δάπ. Υ 1860. 

ΧΕΝΟΘΕΜΥΝ Ἰγεϊοαβ: 1 15. 
ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΝ ὃ Κολοφώνιος 

ἐν τοῖς ᾿Ελεγείοις (ἔν. 1) ΧΙ 462.--ἶ, (ἔν. 2) Χ 4188---αἴ4ο᾽ 
(ὦ. 8) ΧΠῚ δοδα ν᾽. (ὦν. 4) ΧΙ 1858. (ἔτ. 5) ΙΧ 8685: 

ἐν Παρῳδίαις (ἔν. 8 ὙΥ) 11 ὅ4. 
ΧΕΝΟΡΗΟ ι 

ἐν ̓ Δγησιλάῳ (ὅ, 1) ΧΙΥ͂ 618 ο΄". (8, 7) ΤΥ 188 ε ἢ. (9, 8,1) 1440 6 
᾿Δλκιβιάδης ν. ῬΏΑΤΟ ᾿ 

ἀναβάσεως ἐν πρώτῳ (ῦ, 2) ΙΧ 8978. (ὔ, 8) ΙΧ 8906. (9, 26 
ΧΙ 184. -- - ἐν δευτέρῳ (8,14) 1 294 ἢ. ΧΙ 661}. (8, 16, 
1 11ἅ. -- ἐν τῇ ς΄ (4, 4) ΣΙ 416.. (4,8) 1 1585: - ἐξ 
τῇ ζ΄ (ἃ, 38) ΧΙ 4160 6. (8,31) 11 4905. ΤΥ 1508--1516. 

(Αροϊορίδθ 14) ΚΝ 218 65, Σ 
᾿πομνημονευμάτων ἐν δευτέρῳ (ἴτητηο 1 ὅ, 2) ΙΥ̓ 1718. ἑ 

δευτέρῳ (ἴτοτηο ΠΠ 10, 9. 11. 16) 2906, (1 1) ΧΗ δ106Ὑ 

1) ΧΟμδΤΟΙΐ τρ]ϊαυΐδβ 501π5 ὑσϑᾶϊα!ϊν ΑὐΠμΘη ᾶθτβ. 
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(Ἰ 6, 88) ΤΥ 1602 οὔ", οἵ, ἀάῃ. -- ἐν (τοῖς) ᾿ἀπομνημονεύμασιν 
{ΠῚ 10 ΧΙ ὅ444, (11 1,80) 11 1245. (1 11,1) ΧΠ] 5888. 
ἘΠ} 9. 4) ΥἹΙ 2716. 

“Ἑλληνικῶν ἐν πρώτῳ (ἹἿ, 14} 2116. --- (ΠΠ, 4,17) Χ 491 Ὁ. 
ἐν τῷ ᾿Ιέρωνι ἢ Τυραννικῷ (1, 32) ΠΠ 121 48. ἐν (τῷ) ᾿Ιέρωνι 

(4,117) ΤΥ 144ε--ΟΘ. (4, 2) 1Υ̓͂ 11168. 
ἐν τῷ περὶ ἱππικῆς (1, 8) 1Π| 946. 
ἐν Κυνηγετικῷ (ὅ, 1) ΙΧ 4008. (δ, 18) ΤΧ 4006. (ὔ, 80)1Χ 8608. 
Κύρου Παιδεία ν. Παιδεία 
ἐν Οἰκονομικῷ (8, 8) 1 28. (19, 19) ΧΙΥ͂ 6ὅ8 6. 
Παιδείας (861161] Κύρου Παιδείας 490) ἐν πρώτῳ (9,11) ἸΥ͂ 

1516". (8, 4) ΙΧ 8688. (8, 5) ΙΧ 410. (8, 9) Χ 424}. -- 
ἐν δευτέρῳ (ἴταπιο Ι 6, 389) ΙΧ 8184. -- ἐν τῷ γ΄ (πιο 
Υ 1, 1) Χ 488. -- ἐν ὀγδόῳ (8, 16) ΧΙ] δ18---ἃ. (8, 18) 

- ΧΙ 4685. 
ἐν τῷ περὶ Πόρων (4, 14) Ι 2120. 
Συμπόσιον οὑτὰ Ρ]αίοΟΠ18 ΕΡΙΟαν1 ἨΟΙΠΘΙ1 ΘΟΠΥ]Υ}15 ΘΟΙΩΡΕΧῶ- 
ἔπτη Υ 1866. 187}. -- (6.1}1 2003, (4,92}0 2164. (, 9) 
Ύ 1888, (4, 11) ΧΙΥ͂ 614. 4. (2, 3) ΧΥ͂ 6864-- (2, 8) 
Ὑ 1880. (2, 16)1 20. (2, 34) ΧΙ ὅ04.. (4, 19) Υ 1884 
(8, 32) Υ͂ 2166. 

ΧΕΝΟΡΗΟ ποιπθη οογταρίαμη: ΠΥ 174, οἵ, δάη. 

ἽΝΙΒ [ἢ Ζηνεύς] ὁ Χῖος 
ἐν τῷ περὶ τῆς πατρίδος συγγράμματι (τ. 1) ΧΠῚ 6018. 
Ὁ ὁ ΚΑιυτιεύς (661), ὁ ἀπὸ τῆς στοᾶς (288 Ὁ) ᾿ 
πομνημονεύματα ΪΝ 1062. 

:» τῇ Πολιτείᾳ ΧΠΠ 561 ἃ. 
15 Ἰποογίαθ ΥἹ 233 --. ΧΠΠ 664. 
ΝΟΡΟΤΥΒ 

δευτέρῳ ᾿Επιτομῶν Χ 412 Ὁ. 
στοριχὰ Ὕπομνήματα ν. ΟΑΙΠΠΜΑΟΘΗΥ͂Β 

Εἴτε 4. 4}Υ1 12 (ἃ 1 226) 1120, 
Οθτΐίαθ 86415 ὙΠ 8210. ΧΙ 4788. 
ΟΡΗΑΝΕΒ 
τῷ Συγγενικῷ Χ 4246. ἴπάο ἰογίαϑ86 ΧΠῚ ὅτ6 ἃ, οὗ, δάῃ. 
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ΙΝΟΒΕΤΙ 
ΘΟμΟΘαΙ86 ροοίδθ: [806. 20. 1868. 39 ἃ. 48 ο. 48 8. 49. 58. 

6718. (Απὐϊρμδπῖ5 ἔν. 121) 1Π| τά. 88 6. 1188. 1208. [Υ̓ 165. 
1605 Ὁ. 1698. Υ 2156. 2198. 2218. Ι2Τ0Ό. 2108. ὙΠ 859. 

8644. 8620. ΙΧ 8164. 8810 (ἔογῦ. ΑὐἹβιορηβῃβ). 401] 
408 ---406 Ὁ. 4084. Χ 4588. Ἀ. ο. 4ἅ. ΧΙ 5866. ΧΠῚ δθθέ 

δ144. ΧΙΝ ρ224, 6448. 6616. 6640. ΧΥ͂ 6616. θ8θι 

. ΧΥ͂ νοῖ. Π 584, 21. | 
ΘἸΘΡῚ (ἔτ. δᾶ. 1) ΠῚ οτά. (ἔν. 7 ἿΠΙ 887168:. Αἀά61 820. 
ΘΎΙΡΕΙ: Χ 4620. 488 ἃ. 6 (Ὁ15). Σφιγγὸς αἴνιγμα Χ 4566}. 4610 
Βοσχϑιηθίγι: 1 40. 8.8. 1  6δ 8, Υ 18600. ΨΙ 817 Ὁ. 918 

([οὐτὖὺ, Αγομοβύγα 1). ΙΧ 8846. Χ 4194, Χ 4288. ΧΙ 181 
ΧΙΝ 0826. Υ. ρᾶγοαϊ 

ἸΘΙΛῸΪ: 1 80. ΠῚ 1268. ΙΧ 8810. Χ 4δδ᾽. ΧΙῪ 6481, 4 
--οαο49 ἃ. 6498. 

ταϑ]οῖ: (ἔπ. δ. 80. 81) ΧΙΥ͂ 6888. (τ. 86) 2110. Αἀάεῖ 
2ῦ4ᾳ. ΧΙ 5545}. ᾿ 

Ῥϑτοάιϊ: (ἔν. ἴπο. 1) 1851. (ἔγ. 2) Ι 2106. (τ. 85) ΟἹ 210 
(ἘΠῚ 511. 

ῬοΟρυ δια οδΥμαϊηστη (1) ΧΙΥ͂ 6186. (8) ΧΙΥ 686, ἴοτέ, ΑἹ 
ταϑηΐβ. (7) ΧΙΝ 0220 6. (8) 6254. (18) ΠΙ 1098, (19}Χ 
6296. (24) ΧΙΥ͂ 6194. (41) 1Π 8604. (46) ΥἹ 2588. 
ἐν τοῖς ὕμνοις τοῖς ἀρχαίοις ΧΙΥ 6585}. --- . ΨΟΟΘΕΙΘ 

οΘ Ὁ] Θηδ 
Βοίαθιβ γϑυβίοαϊιβ: ΧΙ 6164. 
ὑχδρ1ο1: (ἔ:, δᾶβθβρ. 89) 1Ὁ .1ὅ66. (ἔτ. 91) ΠῚ 1016. ({- 

ΙΝ 1568. (ἔν. 98) ΤΥ 1646. (ἔτ. 94) ' 1866 (ἔτ, 95) Υ 
8860. (τ. 96) Χ 488:, (ἔτ. 97) Χ 4δτ0. (ἔν. 98 ἠοὶ 
Ἐα]ρ1 415) ΧΙ ρὅ8[. Αἀάθ ΧΠῚ ὅδ28 (ῷ). ΧΙΥ ο1θο. 

ΘΘΠΘΙΙΒ ᾿πορυϊ ρορίδθ: 2080. ΧΙ 7814. 4958. ΧΙΥ θδ8 
ρῬϑᾶρϑίυβ ογδύϊομϊβ: ΧΙ δ028, οὗ δᾶῃ. ΧΥ͂ θθθδ (ΒοΠρ᾽ 
Αὐμθηδθὶ θα 818). δ ἢ 

για ἘΡΙΑΝΑΜΜΑΤΑ ΟΠΑΟΥΑ ΒΟΟΙΙΑ. 



Π|ἸΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Ν 

βαονίς Τιατηρϑδοθπῶ τορῖο: ὕδνα 11 62 ο. 
βάτης οἶνος ἀπὸ Κιλικίας 1 88}. 
βδηρα υὐ8 ριϑθοοηῖθαβ δθαημάδη5 ΥΠΙ 8490 6: κεστρεῖς ΠῚ 
1180. ΥΠΙ 8070. σηπίαι ὙΠ 8249}. 

βροότονον τηρτοίγίχ, ΤΉ τ ]βὕο 115 τοϑύου ΧἼΠΠ ὅτ6ο. 
βυδος ΜΊ]ΘΒΙογατη οο]οπίῳ ΧΙ ὅ341, Πόρνης ᾿“φροδίτης ἵερόν 
ΧΠῚ ὅτ2 οἵ. ᾿ἀβυδηνὸν ἐπιφόρημα ροτίοτίπια ΧΙΥ͂ 6418. [1η- 
60146 Ἰυχυγίῶ οοΥγαρῦϊ ΧΙ ὅ24 864. --- ὄστρεια ΠῚ 924. -- 
Ἄβυδος δ΄ήῆηποραρ τηθγοίγϊοβ οορηοιηθη ΧἼΠῚ ὅδθδ8. 
υδὸς ΔΘΟΎΡΟΙ ὉΤῸ5: σογΟ]]8.8 8.0 Αϑὐμιορὶθα5 ἀθροβιύδα ΧΥ 6800. 
αϑόκλεια Ῥίο]Θτηδθὶ ῬΒ1ΠΔαΘΙρΩΪ δταΐοα ΧΠῚ ὅτο ,; αἰδενῶ 
ῬπΠορδίοσυ!5 ὅ17 8. 
αϑοκλῆς ὑγτῶπητιβ Βα θοΘατα ροθίδχα Θχ ]1ο ἀδηηηαγιὺ ΧΥ 6990 
ὙΔΒΌΙΩ ΘΌΥΘΟΥΙΙη ΟΟ]]Θούϊο ΧΙ 4θθ8. 
αϑοκλῆς Οἰνάνϑης υἷός, ἕταϊῖρος δὲ τοῦ Φιλοπάτορος βασιλέως 
ΥἹ 251. 

αϑοκλῆς δοῦλος τῶν ἐκ Θετταλίας πενεστῶν γενόμενος ἃ ῬὨϊ- 

ΡΡο τορθ Ῥουγῃθθ 15 ρυδθίθουαβ Υ1 259 ἔξα. 
αϑοῦ “αίμονος κρᾶσις ΧΥ ὁΤὅ ο. 692 ἔ8αα. 
ἄϑων φοεία: γἱοΐουϊδ, βοθπίοω Κ᾽ 2178 Ξξαη. ἰσόκωλα εἷπ8 τἱἀοῦ 
Ἰαΐο Ὗ 1876. 
ἴϑων ὁ Λέσβιος, Ἀτομοβίγαι διαΐοαθ ΠῚ 938. 
λλίς ταρυοϊτιχ ΧΠῚΠῚ 5886. 

μέμνων Ἡοτηδγίουϑ [11 Ὁ. Υ 1116 8544. Χ 4830. ΧΙ 64664. 
ΠΠ ὅδθ6. ΧΙΥ͂ 6600. ΧΡ 6888. γ. Ἄργυννος 
ἄρης γαΐε8 ἀρυὰ Αεἰγαρϑια ΧΙΥ 6384. 
μῶν ὁ Κορίνϑιος, ᾿Δχκυόνης πατήρ ρᾶθαπθ οοἸθὈγαύαβ. ἃ 
Οὐ η 8118 ΧΥ͂ 6965. 

Ὸς ΤιδοΘἀδοτη ΠΟΥ τ ΤῸ Χ: γιΐα βορυΐω ΧΙ 6110. ὅ809. 
Ὕ 6136. Ὀ6Ι1ατῖδ, ἃ, ΤῊ 8.5119 (τασαο δὺ Αθρυρἑ 15) ΟὈν]ατα 
ἴδ, τοουθαῦ ΧΙΥ ΘὅτὈ , οἵ, ΙΧ 8848. ἃ ΤΟΠΟ Τ6Ρ6 τἱβαϑ 

6104 6. ἘΠ πιάληι. Ἰηϊτηϊοατα ΘΧἸ]10 δοοιῦ ΧΙΠ 6090. 

ὰ 

ὡς 
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Ἄγις τοχ: ἀ6 Τωγβαπᾶγο ἀϊούυτη ΧΠΙ 548 Ὁ. 
ἅγις ὁ Ῥόδιος, οὐαὰὰβ ΙΧ 8796. 

Ἄγις ὁ τῶν λοπάδων Πρωτεύς (ἀρὰ Ἠράγ]υμ) ὙΙΠ 8344, 
ἀγκών ν. Γλυκὺς ἀγκών 
᾿ἀγκωνιτανὸς οἶνος 1 20. 

᾿,)γλαὶς ἡ Μεγακλέους ὑυδϊοίημω Χ 4158. 

᾿“γλαοφῶν γἱοῖουν : οἴὰ5 ἰϑΌυ]ω ἃ ΑἸοϊ Ια άθ ἀϊοαῦα ΧΙ 5848, 
Ἅγνων ΑἸοχδηαν Μ] [ιη1]18115 οὐθραβ οἱ αυἹβ ἀπγθὶβ ΘΟ ΒΗ͂Χε 

δαθοθαῦ ΧΙ ὅ89 . 
᾿ἀγριόπη ΟΥ̓ΡΏΘΙῚ ἀχοῦ ΧΠῚ δὅ97} ο. 
ἼἌγρων ΠΊνΥδ6 τσ, Ὀϊθωχ, ρ] θαυ 146 τηονυύααβ Χ 4408. 
᾿ἡγύρριος (ΔΘ ἀομἐῖ5. ΟΥ̓Δ Π]1ὰ5 ὙΠΠ 8406. 
᾿Δγχιάλη αὐ5 ἃ βαγάδηδρα]ο οοπαϊςα, ΧΙ 529 6 546. 
᾿Αγχίμολος Ξορϊκία, δασδθ ροίου Π 446, οἵ, δάη. 
᾿Δγχίσης ἃ ϑηῃθγθ διηδΐαβ ΧΠῚ δὅ664. ᾿ 
᾿ἀδαῖος ὃ ̓ Δλεχτρυὼν ἐπικαλούμενος ῬΆΪΠΡΡΙ τη θγοθαμδυϊοσαπι ἃ 

ΧΠ ὅ829. 
᾿Δδείμαντος ὃ Παμψακηνός, Ὀοηηθίν] δἀπ]αίον ὙΙ 268 ἃ, 35δ᾽ 
᾿ἀδηφαγίας ἵερόν ἀρᾷ ϑίἴου]οΒ Χ 4160. ᾿ 
᾿Αδιάτομος ὁ Σωτιανῶν βασιλεύς ΠΟ 8]Ποάστοβ βθοῦτα μϑθεὶ 

ΝῈ 249}. 
᾿ἀδμήτη Ἐυτγϑῦμοὶ ΗΠ] ΑΥΡῚΒ ϑδταατι ρτοΐαρα ΧΥ 6738 566. 
᾿Αδραμύτης Τι)γἀογαϊη ΤῈΣ τ ]]16γ65 ὈΥΪτη5. οδδύγαββ αἸοῖδαν 

815 8. ᾿ 
᾿ἀδραμύττιον: οἰνάνϑη ἢο5 ᾿πάδαπο ἑδούπτη ππρπθηΐατη ΧΥ͂ θ8ι 

οαϊα5. αἸΠρθη5. Οὐτωϊοηϊοῦ ΕΠ ΘηἾ5 ὌΧΟΥ 0898. ᾿ 
Ἄδραστος ΑΥὐἰἰτηΔομθαβ ΧΙ 4598. 4688. 
᾿ἀδριανὸς ὁ αὐτοκράτωρ Βοτγίπμδο ἐδιαρίαμι Βοπιδθ οοπαϊαῦ Υ 

801, ΑἸΟΙΟΙΘ 15. βοραϊοσαπι βὐαύαδ, οὖ βϑουΐβ δημαΒ δπῸ 
ΧΠῚΙ δ14{. Αθδρυρὺϊ οομητηογαύαβ Ἰθομθυα ἱπίογίθοιυ ΧΥ͂ 67 
γ. Παγλράτης 

᾿ἀδρίας τλᾶγϑ (οἰ 5) ̓πξοβύαμη ΧΠΠ 613 ἃ, οἵ δᾶη. --- ἐχῦνοι ᾿ς" 
91}. ὄρνιϑες ὙΠ] 2864. ᾿ἀδριανὸς οἶνος 1 888, οἵ. δάπ. ΟΠ 

Ἄδων ἰἰθίοθη ῬΒυυρίαβ ρα ΑἸοιαδηθα ΧΙΥ͂ 624. [ ̓ 
ἔδδωνις Οἴπγταθ ἢ]ΐὰ8, ἃ ὕϑηθιθ οὖ ΒϑθΟμΟ διηδίθϑ Χὶ 46. 

ἃ ὕϑποιθ ΧΠῚ δ664. 48 οἴαβ τιοτίβ ἔδθα]α. Ογρτῖα ΤΙ 691: 
ϑρῆνοι Ῥῃοοπίουμα ΙΥ̓͂ 114{. ᾿ἀδώνια ΥἹΙ 999. ᾿ 

᾿Δερόπη τὐϑτοίγὶσ ἈΠῚ δὅ814. 
᾿ϑαμᾶνες ἨδΥοα]18 οοτηϊίοβ ΧΙ 4028. ἢ 
᾿ϑάμας Ὑποτηαϊδύομθ ἀχοῖθ ἀποίο ἰηἴε11σ ΧΙΠ 560. 

᾿Ἄϑάνατοι Ῥεοιδαγαμι ΧΙ] ὅ14.. ν. Δ4ἰθίοπες 
ἶ 
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᾿ϑηνᾶ: ἰδταρίατα ΕΡΠ 651 Ὑ1Π| 8616. οἰπρθαβ ἴῃ ΤΟΙ] τὶ ΟἸΥταρΙδ6 
ἰθιαρὶο ϑ'υγϑοιβθηο ΧΙ 4020. Αἰπθηὶβ οαρτῶ 6 ὩΟΠ ἱπη1η0- 
Ἰαΐαν ΧΠῚΙ ὅδτ8. βϑοθσάοῦ πθὺ δρηδπ τηϑοίατθ 60. ΟΆ860 
γα βοὶ Ποὺ ΙΧ 8160. {ἰὈ]ᾶυ πὶ Ἰπνθη ΙχΣ ΧΙΥ 6166 86α. π6- 
ζαγίατη ἴῃ θϑτη Οοὐγ5 [ϑοϊπα5 ΧΙ ὅ81 5ᾳ. ἄθδθ ρϑιβοῃδ ἴἢ 
ΞΟΡΠΟΘΙΙ5 [Ιπαϊοῖο ἕαθαϊα ΧΥ 6871.. ᾿ϑηνᾶ ἀλέκτωρ 1. 6. 
παρϑένος Π| 980. -- γ. Νιίώκ εὖ Χαλκίοικος 

᾿ϑῆναι ατὸϑ Ελλάδος Ἑλλάς, ἔρεισμα, μουσεῖον, Ελλήνων ἕστία 
Ὑ 187. τηθγθίσϊοῖθτιβ τϑίοσία Χ1Π 688 46. Ῥομηοσαϊη ΡΘῪ ὑούπτα 
ΘΈΠΌτη δα πα δηίϊο ΓΧ 512 564. ΧΙΝ 6ὅ8 1. ΑὐΒΘΏΙΘη565 ΟἹ τα 
Ἰαχυσίαθ ἀθα 1 ΧΙ δ12 0 0. ΟΥ̓ α5 ρούουθ δυρϑηῦθὶβ τιϑὶ 
ΧΙ 4166. 6 ῬδΙγῚ85. ΡΏ18115 ὈΙΌΘδαῦ ΧΙ 408. ἐχϑυοπῶλαι 
ΑὐΠΟΙΥΙ 2246 8ααᾳ. ᾿Ζττικὰ δεῖπνα ΙΥ̓͂ 181 5.4. 1848--1876 
(ΔΙαὐγσο). Ὀδιηθοστσα ἔοτση ΧΙ δὅ01, διοαϊω οἰδάθ ππηῤαύο 
Ἡδρσθιηοη18 ἔαοθϑῦ!15 ΟΘΡῸ] ὑπϑϑύσγιι μη ἤθη ΓΘ] πθυπηῦ ΓΧ 4078}. 
Ἀπεσοπῦτη οὖ θ᾽ υηθίσι τη ρϑΘΘ 1 0115 ΘΠ Θ Ὀδηὐ ΧΥ 6978. δι α]8- 
ἔογοϑϑ ΟΒΥΘΙ ΟΠ] 61 ΤηδΧΊΤη 6. Ὁ6]11 ἰθιρονθ ΥΙ 260 ἢ, 262  βαη. 
οἰγιϊαύθ ἀοπδυιηῦ Αὐϊϑύομιοαμη Οδυγϑίϊαιη 1 198. Ῥοὐῃὶπαμ 
πϑυτοβρδβῦδτη ἴῃ ΞΟθηδπ Βα γηἸβουαηΐ, Βα γοἸΤ δὴ βύαθπο Ποηο- 
γαυυπῦ 1 196. ᾿ἸποΟΟ] ΓΤ ΟΘΉ8115 ὃ Π)ΘΙηΘ 710 ΤΏΔΙ]ΘΓΘῸ ΠϑὈϊ 8 
ΥΙ 2129. Αὐδίοῶ ἃ 5θυγίβ ἀθναβίαίω 1 212. --- ἀΘ ὈΙρϑμηϊῶ 
ἀδογτοίατη ΧΙῚ δδθα. (46 βϑυγὶβ ἰθ6ρθβ 7 2078. ονϑῖι οὔ- 
ἴπ}185 οὐδιη οὐσοϊάθσθ δ] απαπθᾶο νϑυϊυμη 1 94. ΙΧ 878, 
οἰνόπται τηαςρσιπίταίπβ Χ 496 Ὁ. γυναικονόμοι ΑΙ 24δ8, βαα. 
ὀψονόμοι ὙΙ 2280. --- Διόνυσος ὀρϑός Ν' 1796. Διόνυσος 
ἰατρός 1 226. “ιόσκουροι ἴῃ φυγύίαπθο ΠΡ 1876. ἨοΥΔΥΌΙΩ 
βΒδοτα, ΧΙῪ θὅθε. Χύτροι ΙΥ͂ 1294. Πήναια ΤΥ 1804. Ὀλυμπιεῖον 
Ὁ Αὐὐοομο Ερίρμδπμθ οχϑθαϊβοδίατα Υ 1948. ἱεροὶ αὐλῶνες 
Ὑ 189.. 46 5Δογβοῖο Π6110 ἔωθαϊα 11 8581 ἢ, --- 1ΌΥἹῚ ΑΥΠΘΠ15 
ΑἸοσαπαγϊατη ὑγϑηβυθοῖ 1 350. ᾿“ττικὰ σχόλια ΧΟ 698 βαα. 
᾿ἀττικὴ φωνή 111 1266. ᾿«ἀττικοὶ μακεδονίζοντες (ΒΘΥΠ10668) [1 
1228. -- Αὐδίοα, οοἴθυ 15 ΥΘΘΊΟΩΪΟτ5 1Π Ῥ] ΥῚΠ118 τ  Ὀ.8 Ῥυδθβίαῦ 
Π 430... 1Π7ά44 6. ἄρτοι 11.112. ἄρτοι ἀγοραῖοι 111 109 ἃ. 
1120. ἄρτος ἐσχαρίτης ΠΠ1094. ἀφύη ΥΠΠ 2860 (γ. Φαλη- 
ρνκή). γλαῦκος ΧΙ Θδὅ. γλαυκίσκος ὙΠ 2881. ἔρια ΝΓ' 2198. 
ἕρπυλλος εχ Ἡγιαοίίο ΧΥ͂ 6811. ϑριδακίναι 1114}. ἰσχάδες 

ΧΕΥ͂ θδ2ο, τ. σῦκα. κέραμος 1 28.. ΙΥ̓ 180. κύλικες ΧΙ 
4800. μέλι 1Π| 868. 1016. μύρα 1 216. μύρον παναϑηναικόν 
ΧΥ͂ 688. ππσπαρηΐογπτα ρτοίίῳ ΧΥ͂ 6916. οἶνοι 1 380, πλα- 
κοῦντες ΠῚ 10146. ΤΥ 1806. (ἐχῖνος ρ]αοοηΐα ΧΙΥ͂ 6478.) 
πρόβατα ΧΙ δ408. σῦκα 1 1446. 166. ὕδωρ 11 48. 
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Ἰδρόνβθϑ σὑϑὺὶ ΙΧ 8998. --- ᾿ϑηναίων ἀλέχτωρ Ὠοιαδᾶθβ ΠΙ β 
99 ἃ. 

᾿ἀϑήναιος ὁ ᾿Ερετριεύς ΘΙΒΥΡΕΙ ῬΏΔΥΒΩΙΙ δάπ]αίον ΥἹ 282. 
᾿ϑηνίων ρετϊραθοίϊουβ Αὐμθπὶβ Μβββθηθθ Πυῖβαθ 56} 0115 ργᾶθ- 

Τα1ῦ, ρῬοβίθῳ ΑὐμθμΙθηβίαμη ὕγγϑηπιβ ' 2116 -- 218. 
᾿ϑηνόδωρος ὃ Τήιος ψιλοκιϑ'αριστής ἴῃ ΑἸοχΘΠαΥΪ παρί115. Χ11 6888. 
᾿Αϑηνόδωρος ὃ τραγῳδός ἴῃ Α]Ἰοχαπᾶτν! πυρὶ ΧΠ ὅ88:. 
᾿Αϑηνοκλῆς οδο]οίου ΧΙ 7816. 782. 
άϑως ταομϑ: κάραβοι ΠῚ 1064. 
““ἴας, Ῥαυυμδ511 ρ᾽ούπνω ἀρὰ ϑαμηῖοβ ΧΙ ὅ48 6. Ι 

ἐν Αἰγαῖς τῆς Κιλικίας (ἐν ᾿Εγέστῃ τῆς Σικελίας σου) δαπδθ 
ΟΠ 1486. ἀ]ο65 11. 48. ' ] 

«Αἰγαί (9. Αἰγαῖαι) υὐ85 Μδοβαοηΐαθ: 101 Επαυγάϊοθ οὐ ῬΒΙΠΡΡαΒ.. 
ΤῸ χ ἃ Οδβϑδηῆνο βϑρα]1 ΠΥ 1δδ8. 

“ἴγειρος ΟΧΥ] ἢ. ΠῚ 18. 
Αἰγεύς: τὐχοσατὰ ἰαρα]α ΧΠΠ δδ60Γ. ] 

Αἴγιλος ἥρως, Αἴγιλα δῆμος τῆς ᾿ἀττικῆς, Αἰγιλίδες ἰσχάδες ΧΙΥ͂ 
θὅ εἴ. | 

Αἴγινα ἃ Ἰονα διιαίωῳ ΧΙ] δ664. 
«Αἴγινα ἴπδαϊω λήμη τοῦ Πειραιῶς (Π Θῃη8468) ΠΠ| 994. Δερὶποίαθ. 

γαϑὼ Αὐὐοῶ ἃ ΒΘΟΥΒ. ῬΥΟΘῸΪ Παρθρδηὺ ΧΙ ὅθ020. Ββϑύνουσμι 
ΤῊΣ Πῶ ΟΡυχχ ΥΙἹ 212 4. --- κεστρεύς ΙΙ 8074. μᾶξαι ΥΙ 2676. 1 

μύρον κρόκινον ΧΥ͂ θὁ894. ὀβολός ΤΥ͂ 1416. ΥἹ 226}. στατήρ᾽ 
ΤΥ 1480. 

«Αἴγιον αὐῦϑ: ΔΏΒΘΙ ΡΌΘΙΪ δΙΏογ6 οαρίπθ ΧΠΠ ὁ06 6. αὐλητρίδες 
Ι 2τ1ά. 

Αἴγισϑος Ἡοτηουϊουβ 1 140. 
Αἴγλη ἽΠποβθὶ ἀχοὺ ΧΠῚ δδτα. 
“Αἰγοσϑενείτης γλυκύς (οἶνος) Χ 440. | 
Αἴγυπτος [ον Π]|8θηω Υ 1964. ἔδμιθα Ῥίοϊθιμδθὶ ῬΒ1]ΔαθΙΡΕΙ 

ἰθιηρουθ Υ 2090. ΑΘρΡΥΡΌΪ ρθβίίδο νυ τησπθιῶ ΟὈΥΙδΠΙ 
ταϊδουιιηῦ ΧΥ ὁ104, ν. ᾿ἡγησίλαος. --- ἀνθρωποϑυσία ΤῊ 1128. 
ΔΌΪ Ια πὶ βϑοτα ΥΤΠΙ 2996 566. Ββαθθυᾶοίθϑ ϑθμθὶβ, ΤΘΡῸΒ ἅτ 
σϑηΐθὶβ ρούουβ 81 ΥἹ 2814. ϑβαριθηύϊ ΚΝ 190, ΜαπθΙοΒ᾽ 
οϑηθ]6 πὸ ΧΙΥ͂ 6208. --- δεῖπνα 1Υ̓ 160 56ᾳ. Υ 1911. Δἰγύπτιοι! 
φίλοινοι 1 840,5. σπνίπατα [ανίπο τϊχύστα Ὀϊθαπὺ Χ 4476. 
ἀρτοφάγοι Χ 4186. ἰπδίγυμπηοηθατα ἀομηθϑύϊοαιη ΧΙ 470 ἅ.!} 
Αἰγύπτιον συμπόσιον (ἰ. 6. οΟπδοα] απ) ἴπ ῬΕΠοραύου 8 ΠᾶΥΙ 
Ἐπα]αιιθοο Κ 2008. κίονες 206 06. -- οἀτταγαῖ 6 Τιγᾶϊα δά-, 
νϑοίὶ ΙΧ 888. βάλανοι 1 918. βίβλοι καὶ ἱστία 1 311, 
βύβλος στεφανωτρίς ΧΥ͂ θ1θο. βολβοί 11 64}. κύαμοι 1Π| 
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12.8.0. 188.Ὁ. μύρον 11 θ60. ΠΙ1240. ΧΙ δδ86 οὐ βδθρίαβ. 
μύρον κύπρινον ΧΥ 688. μ. μετώπιον, Μενδήσιον 688. 
μύρον α. ἃ. ψάγδα 5. σάγδα 6906. μυρρένη ΧΥ͂ 6106. ὄξος 
ΠῸ θ7ο. συκάμινος 1] ὅ1 6. συκῆ ΠΠ ὅ1}. τάριχος ΠῚ 1190. 
ὕδωρ 1 42, ν. Νεῖλος. γλαῖνα Χ 4614. 
ιδὴς ἀγησίλαος (ΔΘΒΟΏγ 1.8) 1Π| 99. 
ἰδηψός: ἴοτι8 ΠΙ 18 ο. 
ἰϑηξ ἴϑπὶ οὖ Οδτθθβαθ ἔ. ΧΝ 6926. 
ἰϑίοπες οἵ ᾿ϑάνατοι καλούμενοι: γϑσῖὶθ ογθαύίο ΧΠῚ ὅθθο. 
Αϑίπίορθβ ἃ ΤΊ μοηο Ττοΐδτα ἀποῦϊ ΧΥ͂ 6800. Αἰθίοπες δωρο- 
φόροι ἴπ ροτηρῶ Ρίο]θιηδθὶ 2018, παῖδες λαμπτηροφόροι 
1η ΟἸθορθίτδθ σομγίνίο ΙΝ 1480. -- Αἰθιοπικοὶ βόες Υ 2010. 
κύμινον 11 68. ὄρννθες Υ̓ 2010. ΙΧ 8818. πρόβατα Υ 2010. 
δινόκερως 2016. σησάμῳ ὅμοιον σπέρμα 1Π| 1106. 
ὑϑίοψ ὁ Κορίνϑιος οαπὶ Ατομία ἴῃ 5ΙοΙ]απι ῥτοίθουαϑ ΠΥ 161 ἃ. 
ἰϑρα Πιτϑέως ἔ. Αδροὶ ἀχοῦ ΧΙΠ 80. 

ίϑων ν. ᾿Ερυσίχϑων 
ἱκουανὸς οἶνος 1 210, οἵ, δάη. 

ἔλιος Τουβέρων Ἰερὶ Εδπηΐαθ οὈοΘαϊθηβ ΥΙ 2740. . 

ἐμίλιος Παῦλος ὁ Ῥωμαίων στρατηγός: Ἰαάϊ ἴῃ ΜΝαοδάοηίδ, δοὐϊ 
Υ 194ο. 
ἱμονία ὕθτταθ τπούᾳ δχϑιοοαίω ΧΙῪ 6896. 
ἰνάτιδες (ΠΠποά18.6) ἀφύαι Υ11 288. 
ἰνείας Ἠοτηθυΐουβ 1 118. 
ἦνος αὐ 8: ΘΔ Θ]άτη ἔτσι άπιῃ ὙΠΠ 861. μύες ΠΠ 934. ὗς ρίϑβοῖβ 
ὙΠ 8201, 

ἴξ ν᾿. Νάννιον, Νικώ 

ἰολίς: ἸῸΪ ᾿τᾶρθχ τοσίαβ 80 Αἰὐΐαϊο οοπϑυϊαίαθ ΧΥ͂ θοτοά. 
Ἀθοϊθηϑίτθιτη Δ ΘΥΊΠ]1 ΠΠΟΙΏΔ ΠΗ τη ΧΙΤΉΘ ἴῃ γΟΟΘΌ] στη ργοβοαϊα 
Χ 4γδδ. Αἰολὶς ἁρμονία 6 ταουϊρὰβ δχριοαύω ΧΙΥ͂ 624 6 5ηᾳ. 
ἱρήσιππος ὁ Σπαρτιάτης ἀἰϊγίλατη Ποπιϊπατῃ ἀἀα]αίον ΥἹ 201. 
ἰσχένης ὃ Σωλχρατικός: γίνε, οὐ τηοτο8 ΧΙΠ 6114 5κ46ᾳ. Χρομο- 
ογαύεβ ἀπίοι5. 615 ΟἸβοῖρα]α5 ΧΙ δο07. 
σχύλος ρορία γϑὶ βοθηΐοαθ πογαῖου [ 214--ἰ ΔΟΒ1]]15. οὖ 
Ῥαΐτοοιἱ δτάουθϑ πχίὺ ΧΠΠ 601. [ΙΔβόπθπι ΘΌγῖτιπὶ Θχ αἰ ραϊῦ 
Χ 4280 δρυΐαθ ἔα Ὀα]88 βου θοῦαῦ 1 228. Χ 428 584. ϑδ16- 
Ἰάγατα σ] οϑβαυατ οἷαβ ἀ8ὰ8 [Χ 4020. 46 8.15 ΤᾺ 015 Ἰπαϊ]οίατηα 
Ἰρβίτιθ ὙΠΠ 8476, τἱτίαβ Ὀδ]Πἴοὼ ΧΙῪ 62 7οα. 
τ τὰ 08: 1π66 τηϑίογία παγ8}15 Ὁ Η]ΘΥΟμΘ διοθδδιῦω Υ 206 61. 
κοχλίαι 11 68 Ὁ. 
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«Αἰτωλία : νἱὶβ Ἰηνθηίϊο 11 8ὅ ἃ Ὁ. ϑιαγόνες Ῥῶ 6885 580υ] Π1 1148, 
μελεαγρίδες ΧΙΥ θῦδα. ΑΘἴο]1 οὐ Ὀ61115. οὖ σἱΐω ᾿πχυτῖο: 
ἈΘΥῚ Δ]Π16η0 ΟΌΠΟΧΙΪ [οὐ] ΧΙ δή 00. δῸ Αργομθ ΠΙνυῖο τνἷο 
Χ 4408. 

“Αἰτωλός Οομοὶ ἢ, ΤΙ 850. 

᾿ἀκαδήμεια: Μίπογναθ οὖ Ατηουῖβ βδοσα ΧΠΠ 5616. οθπῶ αὐ] 
βαουιῦ ΤΥ 1874 οαϊπ8 1ῃ πιϑὰπη Δ Ὁ Χοποογδῦθ Ἰθσθβ ΘΟ γ τα. 
βουιρίαθ Ν' 186Ὁ. 

᾿Δκαμάντιον ορρΙάατη Ῥυύμδτομο ἀοπαύπτα 1 808. 
᾿Ἱκάνϑιος οἶνος 1 806. 
᾿ἀκεσᾶς ὁ Κύπριος ὁ Σαλαμίνιος ἰοχίον ΤΠ 48. 
᾿Ἀκέστωρ ὁ ὁ στιγματίας, Ῥαγαβιύαβ Ι 2878. 
᾿ἀκόναι Ἰοοτβ οἴτοω Ἡδγϑοίθαιι Ῥοπύϊοθιη, ᾿πᾶθ ἀκόνιτον 1 8ὅ᾽ 
“Ακόντιος ΟδΠΠ πη ομοαβ ΧῪ 6689}. 

᾿ἀκράγας ν. Γέλων οὐ Τριήρης 

᾿ἡκρατοπότης ἥρως ἐν Πῆουνιχίᾳ 11 89. 
᾿ἀχρίσιος Βορῃοοθαβ ΧΙ Δ06Ό. 
“Ἀκρότατος γ. Ἄρευς 

Μάνιος ᾿Δ“κύλλιος ὁ ὑπατευκώς, ΘΙΟΙΠ186. ἀθνυϊοῦου, 8. ΜΙ νΙᾶΔ, 

οορύυβ ΚΝ 218}. 
“Ἁλαιῆς (ἁλιέας οοἄ, οἵ, ρταρῖ. νο]. ΠῚ Ναρίυπο ὑμπγηποβ ἱπηπι 

Ἰαηῦ (τὰ ϑυνναῖα) ΨΙΠ 2916. 
᾿Δλβανὸς οἶνος 1 20 ἃ. ἢ, 217 ἃ. 888. 

᾿ἡλεχτρυών γ. ᾿ἀδαῖος 
᾿ἀλεξάνδρεια ἡ χρυσῆ 1 200. φρογύαβ τηλχίπηα 2090. Εὖδο 

μόνων λαύρα ΧΙ] ὅ418. ὈΙΟ]ΙΙούμΘοδΘ 1 80. ν. ᾿φσπενδία. - 
ἡ ἐν Μουσείῳ (ἐν ΠΠουσῶν οο4) σίτησις Ῥαπογαί! ροθέδθ 60 
οοδβῶ 80 Ηδάνίΐαπο ΧΥ 6176. ϑαύατηι (Κρόνου) Βϑονᾶ ] 
1100. ν. “αγυνοφόρια. --- ΑἸΘΧΘΠ ΥΩ 46 Ἰιὐύαῖβ ΟΡ Πα 
του ΙΥ 1840 0. τηιβίοαθθ βὐπαϊοβίββιῖ ΠΝ 1766. 188 

ΠΙ 1110. ἀστακοί 1 10. κράμβη πικρά ΙΧ 8698, ὀβολοί ΥἹ 
8318. οἶνος (ὁ Μῆαρεώτης) 1 88. σάλπη ΥΠΙ 8508. ὅαλ 
ΧΙ 1846. φάκινον βρῶμα ΤΥ 15ὅ84. 

᾿Δλεξανδρίς γοοαΐϊα πᾶν]8 Ὁ Ηϊθγομπθ Ὡραϊβορίω Κ᾽ 208, 209 

γ. Σιυρακοσία 
᾿ἡλέξανδρος ὃ Αἰτωλός: οατταῖπα ἰοηΐοδ Δ ΙΟμ]ΘΟ]ΟΡῚΒ τθοϊία 

ΧΙ 6206. ᾿ 
᾿Δλέξανδρος τυυδῖουβ ΑἸοχϑηανίπτβ, Αὐμθηδθὶ δθααδ]15 (Ὁ) ΤΥ 188 
᾿Δλέξανδρος ὁ Κυϑήριος τηιβίουβ ῥβα!ὑθυΐασα ομογαϊβ δυχὶ 1 

188 ο. ᾿ 
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᾿ἀλέξανδρος ὃ μέγας (ΤΥ 146 ο), ῬΆΠΙρΡΡΙ 6χ ΟἸγιηρίααθ Η]1πὰ8 ΧΠῚ 
δδτο. Ατητηοηῖ8 ἢΠ1ὰ5 ΧΙ ὅ88. ρΡοϑῦ τίχϑιη οὰπὶ Αἰία]ο δᾶ 
ΠΙγτῖοβ Ῥτοΐασυβ ΧΠΠ δῦτθ. ΤΒΘΌδγπιη οχρυρπαύίο 1 19 ο. 
ΙΥ 1418. Ῥοίγδθ ᾿πᾶουυπιὶ ὉΓΌΙ5 ΟὈΒΙ41ο 1Π| 1240. δα ΟδΙδηὶ 
ΤΠ] βθρι]οῦατα ὈΙΌΘΠΟΙ οογύϑιηθη ᾿πϑυϊυϊῦ Χ 481 Ὁ, ΒΕΡργ- 
Ἰοπθ μηλομαχίαν ΥἹΙ 2118. Ῥηγίαροτδγι δα ῬΑ  ΡΥατη τη] 
1Κ 1016. οὑπὶ Π)᾽8ΥΘῚ ὌΧΟΙΘ ΠΠΙΔὈπιβα 6 Ποπθϑίθ θοὶὺ ΧΙΠ 608 ο. 
ΠΪΠΠ]1Ο ὙΠῸ Ὑἱοῦμβ ρουὺ Χ 4848. ΟΟΥΡῸΒ απηοβϑο ουθῦτο δαᾶ- 
γϑούπη Υ 2006. 5ἰαύμπο ἃριὰ ὅοοβ ΧΥ 6846. ᾿πιδρὸ 1η 
ῬίοΙθτηδθὶ ροιηρᾶ Υ 2014. 2028. ἃ 60 δἰ πβάθιη Ῥοηρδ8 
Ῥδγβ ποιηϊηαΐῳ 2028. Αϑβίᾶ 8Ὸ 60 αδυϊοΐα 871 ἀϑὰ85 δραά 
Οτϑθοοβ ἱπουθοαϊῦ ΥΙ 2816. --- ΙΠ 0165 τηΔρηδη]ηδ 1 84. 618 
ξατα! ]ᾶτοθ ΧΙ ὅ899 5Ξ4α4. ᾿Ζλεξανδροκόλακες ΧΙ ὅ88. οἷα 
συσφαιριστής ΑΥἸδίοΠ]Ο.51 198. ΑἸΘΧΘΠΟΘΥ Δ ΘΙΏ1015 ΠοΒρΙδ1ο 

οχοθρύαϑ ΤΥ 1δδοα. ΤορῚ5 οὖ διῃϊοοσαιῃ παρύϊδθ ΧΙ] ὅ88 Ὁ 8αα. 
οομνίνίο 1 17{. τηθηβᾶθ οὖ τϑ]ϊασδθ νἱΐδθ Ἰαχυνία ΙΝ 1406α. 
ΧΠ 581 ἃ 5644. γἱῃὶ ἀβτι5 ᾿τητιοαϊοιβ Χ 484 8---α.1, νοβυϊθαβ ΧΙ 
δϑδ!,. ὅ876. δὰ απο ἰρηδνιβ Χ 488. ΒΑΡῸΪ ΘΌΠΌΟΘΠΙ 
ὅτηοτο οαρία5 ΧΠΙῚ 608 4. --- οατὰ Αὐδρμδπθ οοἸ]οαπίαπι ΧἼΠΙ 

᾿ δύδϑδ0. 
᾿Αλέξανδρος Ῥγτνὰὶ ἔ. Ερὶτὶ τὸχ ΠῚ 78. 
᾿Δλέξανδρος ῬΆΠΙΡΡΙ ἔγαΐου ἃ Ῥίοϊθιπδθο οὐοοΐϑιβ ΧΙ 629, 
“Ἄλέξανδρος Ῥίο]θιαδοὶ ΙΙ ἢ, ΘΟΥΡΟΥ 8 ΟΌΘ8Ὶ ΧΙ ὅ80 80. 
“Δλέξανδρος ΚΞ ΥΙδΘ ΥῈΧ, “ πτύγου τοῦ ᾿Επιφανοῦς υἱὸς ὑποβληϑείς: 

εἴα. ὁοηγίνίατα Υ 2118- ἃ. ρα θαμὰ ίορθηθθ ΕἸΡΙ ατθα8 
Υ 2119}. 

᾿Δλέξαρχος Οδββϑδη τ! γ6ρ]8. {γαύου ο᾽]οββαγιι βἰπα]οϑαβ ΠΠ| 988. 
λέξας ([οτῦ. ᾿2λεξίας): Ἰοπίοω οἰὰ5. οδιτηϊηῶ δ ἸΟΠΙΟΟ]ΟΡῚΒ. γΘ0]- 

᾿ ἰδἰὰ ΧΙΥ 620 6. 
᾿Ἄλεξις οοταϊουβ ρϑγαβιθ! ἤρσυτγαᾶπι ἱπυθηῖ888. [8180 ρου ούαν ὙἹ 

29ὅ6., [ἀοοῦύθ αἸούαθπι Ὑ1Π 844 ο. 
Ἄλεξις ὃ Ταραντῖνος δαψῳδός ἴῃ τιαρῦ]8 ΑἸθχαπανὶ ΧΙ ὅ88. 
᾿Δλϑήφιος ᾿δλφειοῦ ἀπόγονος, ἃὉ εο ᾿4λϑηφιὰς ἄμπελος ἀϊοῖα 1 81 ο. 

"4λίεια Ῥποάϊογατα ΧἼΠ δ61. 
Δλικαρνάσσιος οἶνος 1 826. 88. 
Δλκαῖος ρῬοοίο, ϑδρρῃοηῖβ διηδίου ΧΠῚ ὅθ8 Ὁ. ὈϊθὰσΣ Χ 4866. 

ΘΌτΙα8 σδτηΐηδ, βου] οραῦ Χ 4298. 4808 .--. 
ἡλκαῖος ἄρχων, (αο΄ ἀπποὸ ΕᾺροΟ]1415 Κόλακες βοθῃδθ ΟΠ 1588, 
Υ 218}.6. 

Αλκέτας ὁ Μακεδών, Ὀϊθαχ Χ 4866. 

“4λκιβιάδης Ζεινομάχης καὶ Κλεινίου παῖς Υ 219. ΟἸγΙΡΙομϊοδ 
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( 8.46) ἐδθυ]διη ἃ Αρ]δορποηΐθ ρ᾽οΐαπι ἀραϊοωνὺ ΧΠ ὅ84 ἃ 6, 
ῬΥΟΠΟΠΊΟ ΤὨτΙΒῖ60 τηΔρΡΊ ΒΟΥ ἀ8ὰ85 ΠΥ 1844. ΑΒΙΘΠΆΓαΙη οἶνῖ 
ὑδύαπι τα! Ποθηίΐα, δαούα5 ΧΙ ὅ844, Ἡδροιπομπθιη ρᾶτγοδαπι 
δοοαδαύαμι ΠΠΡΘγανιὺ ΙΧ 4010 0. ἃ ῬΒΑΥμΔΡαΖΟ 1η514115. ῥϑεϊεαε 
ΟΠ οὖ ἃ Τμοθοάαοίω τηθγεύγϊοθ Μ6]1θβᾶθ βεραϊύαβ οϑὺ Κ 
ὅτ]14 6. οὐτῃ ϑοοταΐθ οοηϑαθύπαο Ὗ 219}.6, ουἱϊ ρ]αοθηΐαπι 
γτηϊϑὺ ΧΙΝ ρ48{.- ϑοογαῖίθβ οἱ νίγεα 8 ῬΥΘΘΙ τη οοθβϑίβϑα ἔδυξαι 
Ὗ 21ὅ6 5.4. νἱύα Ἰαχαγίοβ, ΧΙ ὅ8ϑ4 544ᾳ. Ῥαουβίοο γϑβεϊυ 
οὗ Πησὰῶ πἀϑὰ8 ὅ886. ΑΠνΟϊ ΘΠΊΟΥΘ δοιβα8 ΧΙ 5846, ὑπ 
οατα ἀσίοομο Μοαομθάθηι ρϑο]ϊοθιη μεθα 5847 5ᾳ. ΤΙτηδθᾶπι 
ΑΡΊαΙΒ ἀχόυθῖὴ νἱανγ!ῦ ὅ88 Ὁ 6. ΑἸοΟΙ ΙΔ 465 Ρ]αὐοπίουβ Κ 1808 Ὁ, 
18760.6. 80 Αββοβϊπηθ ϑοογαύϊοο οὖ ΑπΟβίμθπθ οχαριῥαθαβ Υ᾽ 
2206. ψήφισμα ΥἹΙ 2848. --- ᾿4λκιβιάδες (οο]οεοαπηθηθαμα) αἵ 
60 ΠΟΙΏΉΘΗ ἀαχί8β86 (4180) ἀϊοαπῦαν ΧΙ 5840. ' 

᾿Δλκίνοος Ἠοπιουΐοαβ 1 98. 1868. Υ͂ 1926. 
ἌἌλκιος καὶ Φιλίσκος ἙρρίουτοΙ Βομλᾶ, γῦ8 Θσχρυ]θὶ ΧΙ 5478. 

᾿Δλκισϑένης ὁ Συβαρίτης: νοϑ015 αὐδθᾶδτῃ οἰπΒ δ ΤΙΟ 510 ταδίονε 
(ὐδυ βαρ Ι ΘηβΙ 5. οχχ δ] 18 νϑπθὰμ ἀεί ΧΙ] 541 8 Ὁ. ᾿ 

᾿Ἄλαμάν οδττηϊηῖβ διμδίου! ἱπνθηΐου ΧΙΠ 6008, εἄαχ Χ 4166, 
᾿Δλαμέων ἘΧΙΡΏγ]Δ6. ο0]]ᾶγα 6 ]ρΡ 5. ἀϊοανιῦ ὙΙ 2828. ͵ 
᾿Δλαμήνη: Ῥοοσα]ατῃ οἱ ἃ [Ιου ἀοπδίπμι ϑραγίαθ δἀβουναθδίαν Χὸ 
418 Ὁ ο. 

᾿Δλκυονεύς ΑἸ ΡΌΠΙ 6 Το οη6 Π]1τπ8 ΧΠῚ δ788. 
᾿Δλχυόνη ΟἸασοὶ ἀθ1 τηϑίου ΥἼ1 296. 
ἤἄλκων ατίϊεχ ΧΙ 4098. 
Ἄάλπεις (ἄλπια ὄρη γ. ἹῬιπαῖα): Ἰάοὰβ οὐπτὶ ἤογατη ΘΘΠΘΙΒ ἴπὶ 

βΙσὴ5 ΧΥ͂ θρ82 8. 
᾿Δλυάττης τοχ 6 ]Ρ}18 ΘηρυΠμθοδτα ἀϊοανι Υ 2100. 
᾿δλφειῶσα ν. Ἴάρτεμις 

᾿Δλωπεκόννησος: ὕδνα 11 θ2 ο. 
Ὡμαδρυάς (ρυάς οομΐ) ΟΣΧΥ] βοτον ΠΠ| 1780. Ὡμαδρυάδες ΟΧΥ " 

ΒΠῖὼ6 ΠΠ 780. 
᾿Δμαλϑείας Κέρας Ἰοοῦβ ἴπ Πονῦϊβ ΟΘ]ομὶβ δὰ Ηϊρρομίαπι 51) 

ΧΙ 8428. 
"μασις Ἀοργρίϊαβ Ῥαύδγταϊαἰβ τθρὶβ ρυδίϊῳ δια τϑριτπι ΡΘΣΥΘΕΙ 

ΧΥ 8000. παιγνιήμων ΥἹΙ 2610. ὈϊθῶΣ Χ 4889}. 
Ἄμασις ὃ ᾿Ηλεῖος ἈοτηΟ Δἃπιουθι5 ἀραϊθαβ ΧἼΠ δ0ΤΌ. ᾿ 
᾿ἀμβρακία: Ῥίβοθϑ νι, κάπρος ΥΙ 8086. καρίδες, 1ΠΠ 10ὅε 

χτένες 1Π 95. λάβραξ ΥΙΙ 8118. τευϑίς 8264. χρόμις 8288 
- τ. Μιεμβρακιῶται Ὁ] 

᾿Δμεινίας ἄρχων Αἰποηΐϊβ Κ 2184. -ϑ 

εν. 
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Δμήτωρ ὁ ᾿Ελευϑερναῖος οδττηῖηδ, ἀτηδίοτίω οἰΐπατα οθοϊπϊῦ, Δ 
“60 ἰμητορίδαι ΧΙΝ 6880. 

ἡμιτροχάτης ΤΠ ἀοΥαπι τσ 8 Απέϊοο ΠΟ Τ6Ρ6 νἱπατη 605 Βορηἰδύδϑ 
Ῥεοίὺ ΧΙΥῪ 652 εα. 

Δμμίτης Ππνῖαβ ΟΠ] οΙἀἸοδθ Ὑ1Π 8846. 

ἥμμων ἀθὰ8 ΑἸΘΧΘΠΟΥΙ ραῦθυ ΧΙ ὅ88 Ὁ. ΑΥητη 18 Βα ἰθατη ΥῈΧ 
᾿δαθαπιεραῦ 5876. 
Ἴμμων ἨΠΡΡοΙΟΙ ΘΟΡΤΟΙΏΘη ΧΙ ὕ878. 
᾿μμωνιακὸν ἅλας ΤΙ 610. 
Τμωνός ποιηθη Π)6]Ἰθοῦτη ΙΡ 1788. : 

Ἱμοιβεὺς ὁ παλαιὸς κιυιϑαρῳδός Αἰπθη185 Ῥτορθ ὑμπθαίσχυση Πδϊ δ 8 
ΧΙΥ 628, 

Ιῳπξλος ΟΧΥἹΣ ἢ. ΠΠ 78. 
ὑυλλαι ν. ᾿Ζ“πόλλων 
μυναλανὸς κολίας [11 1218. 

μυρις ΠΥ ατνῶ: ΟΥ̓ΘΟΌ]ΌΙΩ οἱ 8ΔῸ ΑΡΟ ]η0 ἀαύατα ΧΙ] ὅ208. 
ἐξ ̓ ἀμφιαράου ὕδωρ 11 4θο. ἃ. 
φιδρόμια ΘΡῸ]15 501] ΘΙ 1008 ΟΟ]ΘὈγαΐαα ΙΧ 8104. 

μῳίκλος ΟἸΙοΥυτα ὑγγϑηηθβ ὙΙ 29 Ὁ. 
ριχτύονες: ἰθχ 46 οἰθοαγίϊ ΙΥ 178}. 

ρικτύων τοχ υἱηατη ἰθιηρουασθ ἃ Βδοομο οθἀοοίαθ. (11 88 ο) 
ἀοσυϊῦ ΑἸΠΘπΙΘμ865 Ὗ 1796. 
ρίλοχος ὁ ᾿ϑλένιος ῬΌΘΥ ΔΙῸ δηβ6γ6 ϑιηδίαβ ΧΠΠ 6060. 
φέπολις: Θχρθαϊῦο Αὐμθηϊθηβίθτη διομομίθ Αἰοαθο ὟΓ 2184, 
ΡΕΠΙΡΡοΟ ταρθ ἤοὶ 101 ἀνᾶθ οἸ]ϊνϑβθ ὙθΥΠῸ ἰθιηροῦθ πηϑίτχδθ 
ΠΠ 176. 

φιτρύων Τ6]ΘΌΟΔΘ Βουρῆατι αἰϑύα!ῦ ΧΙ 4980. 
ὑρέα ῥαφανίς ΤΙ ὅθ. 
γώγια ν. Ἔρυξ 

ἄκειον Αἰπιθηῖβ: ῥβϑθρῃίβταθ, ΥἹ 285. 
χχος ὃ Φι(γ)γαλεύς ὑἱοίοοη ΧΙΝ 6298. ' 
“ρέων Ῥοοί αὐδηᾶο ἔποτιὺ ΧΙ 6856. ϑΔΡΡΒοηθια ΘΥΉΘ.586 

996. ῬΑΓΌΪΝΙ Ἰηνθηΐου Ἵν 1766. πὸῃ ηΪ81 Ρμγγρίω Του Ίοδ, 
αἴδ, Πδυτη οὐ 15 αϑτι5 ΧΙ 636 4. Ατηοτΐβ θα ἀδύον ΧἼΠ1ΘΟ0 ἃ 6. 

π8 Χ 4290. 

ράξης ν. Σαρδανάπαλλος 

(ροοῖα 9), βοτιο Ἰαχυτίοθαβ ΧΙ 5114. 
γύρας ΔῸ ΑΘθομίπα ϑοογδύϊοο οχαρι αΐαβ Υ 220}. 
νδρίδας φῬοοίο, [Δ Ό]85 9189 Θχρίοϑαβ ἀο]οραὺ ΙΧ 8748. 
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᾿ἀἀνάξαρχος ὁ εὐδαιμονικός, ΑἸοχαπᾶτ! Μ.ο δἀυϊαίον ΥἹ Φ260| 
Β6Ι]ὰο ΧΙ 48}. 

᾿ἀναξιμένης: ἀπαίδευτος περιβολή 1 21. 
᾿ἡἀναξώ ΤΥοζοηΐα, ΤΉΘΒΟΙ χοῦ ΧΙΠ δδτΌὈ. 
᾿Ἄἀνάφη: Ῥογάϊοαμι ἀὐπηάεηίϊα, ΓΧ 4006. 
᾿Ἄἀνάχαρσις ὁ Σκύϑης ἀρὰ Ῥαογίαπάταιη Χ 487 5ᾳ. αἱοία ὦ 

ῬΘουΙδ6 αϑὰ ΙἿ 1696, ἀ6 τἱάϊουϊο ΧΙῪ 6184, ἀθ ὌΧΟΙΒ Β 
ΠΟΙ Ῥυ]οτῶ Χ 448 ἢ, ἀ6 νἱδϊατα οαἰΐατα Χ 4284 6. 

᾿ἀνδροκόρινϑος Ἠθτδοϊοῶ νοσαία 8 ϑύγαζοπῖοο ὙΠΠ1Ι 8351 64. 
᾿ἀνδρόκοττος ὃ Φρύξ: νἱΐω Ἰαχυτίοξω ΧΙ 5806. 
᾿ἀνδροχύδης ὃ Κυξικηνὸς ζωγράφος ϑογ]Π]Δτα. ρῥἱπχὶῦ ἃ ῥἱβοῖν 

αἰγοατηθεΐατη Ὑ1Π| 841 ἃ. 
᾿ἀνδρόμαχος ὁ Καρρηνός Οταβδῖ ῥτοάϊίζοΥ, ροβύβϑ 8. οἴ νἱ θ8 οσοῖδ 

ὟΙ 252 6. ͵ 
᾿ἀνδρόνικος ὃ ὑποχριτής Ομ αύΠΘ6:11 διηϑίον ΠῚ 581 βααᾳ. 584: 
Ἄνδρων ὃ Καταναῖος αὐλητής 1 22 ο. 
ἴνϑεια ταρτοίτὶχ ἃ Τιγϑία σομηπηθιπογϑίδ, δὶ ρούϊαβ ἴάντειο Βοῖὺ 

Ῥοπάσιῃ ΧΙΠ 5866, οἵ, Δάη. 592 6. 
᾿ἀνϑέων χώρα (ΔοΠδῖ86): Ζημήτηρ ποτηριοφόρος ΧΙ 4604. 
᾿ἀνϑεμόκριτος ὃ παγχρατιαστής Ατἱδίοτηδομ! Ατρὶνὶ ραγϑϑῖθαϑ ἢ 

24θ6. 

᾿ἀνϑηδών ΟἸδαοὶ ἀ61 ραύον. ὙΠ 296ΌὉ. 
᾿ἀνϑηδών υτῦ8: ἄμπελος 1 810, οἵ, ἄνϑος. ὄνος ῬΊΒοῖΒ Υ11 8510 
Ἄλνϑις τηθτούτῖχ, ααδ6 εὖ ἀφύη ΧΙΠ 586}. ᾿ 
ἔάλνϑος Ττοξοαῖαδ: 80 6οὸ ἀϊοίω ἄμπελος ᾿ἀνϑηδονιός 1 810. 
“Μεύκιος ᾿Δνίκιος ΠΊγΥ]5 νοῦ Ἰὰο5 πηυβῖοοβ θρτῦ ΧΙΥ 6188 86 
Ἄνναρος (Νάναρος 811) ὁ τῆς Βαβυλωνίας δυναστεύσας: νἱ᾿ 

Ἰαχυσίοϑα ΧΙ ὅ80α. 
ἔλγνωνος πλάναι 111] 88. 

᾿Δνοῦτις (Ἄμυτις 8111) Βαραθασὶ ἀχοῦ, Χουχὶβ 85. Αὐΐασθγχὶβ Βουὶ 
Τουτὴδ 1Π8]ση15 ΧΠῚ 6098. , 

Ανταγόρας γοθία, σα]ο, ἀρᾷ Απίροπατμι τοσϑια, ἰϑοθίθ αἴςὶ 
ΝΙΠ 8408 

᾿Ἀἀνταλκίδας ὁ ΜΠάκων τηᾶρτο ἀρ Ῥοϑυιβὰβ Ποποῦθ ΠῚ 488. 
Ἴλντεια ταργϑῦχ ΧΠΠ ὅθτο. ὅ86 6. [698 41 ν. Ἄνϑεια 
“Ἀντηνορίδης κρείων Ελικάων: οἷαϑ ο]αἄϊα5 ὨοΙρ 5 ἀϊοαύαθ Υ18. 
Ἀντήνωρ αἰμ]ούα ΧΙΠ 5788. 
᾿Αντίγονος τοχ (Πϑπιθίυι Ῥαῖθυ) δῸ ΑΒ ΘΗ θη βι 8 Ρδθᾶπθ 6} 

Ὀταύαβ ΧΥ͂ 6978. οοπνίνίαμη Αἰμοπῖβ Αρῃγοαϊβίοσαπι ἔθπιρα, 
ἐδούαμπι ὃ Τσποθο ἀββουϊρύστηῃ Π1 101 6. 1Υ̓͂ 1280. οἴπ8 Ρδ6᾽ 
θοιηο ΧΠῚ δὅτ88Ὁ. -:- 

ὧ9 



ΠῚ ΝΌΡΕΣ ΝΟΜΙΝΥ͂Μ θδ1 

ντίγονος ((οπεὔαϑ) ἐγίθυθιη αὰᾶἃ τγἱοῖῦ ἃρπα ΤιΘποο]] δῖ ροϑὺ 
ἈΡΟΠΠπὶ αἰοωνιῦ Υ 2096. οὕτὰ Ζθηομθ δα Ατϊβίοοϊθιη οἰὐπὸ- 
τοθάπτη οοτηϊδϑδαύαβ ΧΙΠ 6086. Ῥουβαθαμῃ ΟΟΥ]ηΐΠο ρῥυϑοίθοιϊῦ 
ΤΥ 1634. οὐτὰ Απέδροτα ἃ]ξογοαύϊο Ὑ1Π 8401. -- ν. Πάτροκλος 
ντίγονος ὁ ᾿Επίτροπος ἐπικληϑείς, Τιδοθἀδθιπ μου πὶ ψ]οῦου, 
οαϊτι8 τύχην ἀλεξανδρίζειν ἀϊοοαῦ ΑΡΟΙ]ΟΡΠδπ 65 Ι 261 ἃ, 
τιγονίς Ῥοοα]ατα ΧΙ 7886. 497 
τιγενείδας ὑ1Ό]ο6π ΤΥ 1810. 46 Ῥ]ασβα δυδιθηίϊατα ἱπαϊοίαμα 
ΧΙΥ 6811 

τίλλεια ΟΔΙΠΙογα5 ϑαπ]αίουβ ἢ 80 ΟἹ᾿ΧῚ5. τηϑῦτθ ποτηϊπαύδ 

τέκυρα τηθγούτὶχ ΧΠῚ ὅδ876, ν. Οἵα 
τίμαχος Ογαῖῃι ταύοσ ΓΧ 4118. 
ἕνοος Ἠοταθυίουβ 1 10. 

τινόειος στέφανος Ὁ Απἰϊποο Ηδατδηϊ διηδβῖ0 ποιηϊπαῦαϑ 

ΧΥ οττὰα--ἢ 
τιον ΤΘΪ ἀγὉ5: ρίβοθβ ΥἹ 2246. 
Ἰόπη Μίαβδιθι ἀχοῦ ΧΠῚ δ97οα, 
τόχεια ἡ καλή 120 Ὁ. ἔοπθϊ5 101 δαῦθτῃ νίμο τηϊβοαϊ ΑἸ ο μὰ 8 
466. σικυός 11 ὅθἃ. γ. Ζ΄άφνη 

ἴοχος ϑϑίθιοι ἔ. αἰνιπῖβ Ποπουϊὰ5 ὃ ΠΘΙ2}118 δῇβοίαβ 1 
ὅσα. 8 Ατηϊγοομαΐθηη [ηἀπτῃ οριϑύαϊω ΧΙΥ 682 δοβίτα 
ὈΙΟΙπΙ5 Β]105 σωματοφύλακας ἴδοις 1 198. 
ἴοχος Απξίο οὶ ἢ. 119 6 ἃ, Ῥίοϊθιιδθὶ ΡΒ1]8Δ 46] ρ 1 σθπου 11 46. 
οχος ὁ μέγας: ἀρὰ οὑπὶ Ηδρδϑδίθηδχ οὖ Μηθβιρ(ο] τη 8 
ϑ[ΟΣΙΟΙ ΤΥ 1660. ΧΥ͂ 6914. Ομαϊοίοδπι Ραθ]]απι ΟἸθορίο- 
1 Π]Ιατα, οαἱ ἴρ858 ροβίθα Εαθοθαπι ποιηθῃ ἀθαϊῦ, ὈΧΟΥΘΙῚ 

δὲ νἱοίαβ οὔτι 88 Ἐρμθϑατα ἔασι Χ 4896, οομν ν]δ, 

οχος ὁ ᾿Επιφανής 5ἴγε τοοίϊυ5 ὁ ̓ Επιμανής ([1 4δο. Υ᾽ 198 ἀ), 
1 Ἰαχυτίαθ ἀδαϊίαβ Υ' 198 4--194.. Χ 4888 -- 4894. Ιυαϊ 

τὰ ΤΑΡΒπθη ᾿πϑυύϊψας! Ὑ 1946- 196. οτσῶ ΑὐμΘη]Θη885 οὗ 
105. πππηίῆουβ Υ 1948. ΡΙο]θιηδδὶ ῬΕΙ]οτηθίου 8 αἰ 0188 
Ὁ 1956[{, ΝΙ] πανϊρσαίϊο 1Π|1246, οἵ. δᾶῃ. 

ἤηχος ΑἸΘΧΑΠΟΥΙ ΤΓΟρῚΒ ΘΟ Θ580 Υ Τϊοσδπθσα ἙρΙσαγθάτη 1πἰθι- 
τὸ Υ 2114. 
γος Ἰθδτηδ τ ἔ.: οοηγῖνία, 5016 πα] Ιϑθίτηω ΨΚ 21046. ΧΙ 
}0 6. ὈΘΙ]ατα ἐὐπντα Αὐβδοθη Μϑάυσμῃ Χ 43946. φιλοπότης, 

Ἴχὸς ὃ Γρυπός ΔῸ ἘΩ͂Ν Βεοῖοδθο τ 500 Ῥᾶθηρ Θχαΐαβ 
Τ 168, Ἰηᾶὶ οὐ δρυϊδα δρᾷ Πάρμπθη ἰπβὑϊψαίαθ ΧΠ ὅ40 8. 
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᾿Δντίοχος Υ6Χ ὨΘ6Β010 αα]: δα Ῥδπίδπι 46 ῬὨ]]ΟΒΟΡἾ8 Θαρ 6 πα ]ε 

δριβύαϊα ΧΙ δ4τὉ. “Ἱ 
᾿Δντίπατρος 'ΓΠαΒ᾽5 Βρ] 6 μα] ο Πποβριθο ΧΘΥχθια τϑρθια Θχοθρὶ 

ΙΝ 1460. 
᾿ἀντίπατρος ἃ ῬΆΙΠΠΡΡΟ τοῦθ Ἰδπάαΐαβ Χ 4854. 
᾿ἀντίπατρος ῬΪΠΟΒΟΡμα5: οοηγίνίαιη Υ 1806. ᾿δΔντιπατριστῶ 

σύνοδος 18θδ. 

᾿ἀντισάρη ΤὨτγδοΙαΘ 1 818. 
᾿Αντισϑένης ὁ Σωκρατικός: ἀϊούατμαι ΤΥ͂ 167. οδ]ατηπῖδθ οὗϊαιι 

ἴῃ Ρ]ίομοιῃ Υ̓ 2204. ΧΙ δ078. Ἑ 
᾿ἀντιφάνης ροθία 46 οοτηοθάϊω οατα ΑἸΘχαπᾶτο τοσα οοπ βαϊ διε 

ΧΠῚ δὅδδ. 
᾿Δντίφημος 6148 οοπάϊζον, [8011 ἔγαθου. ΠΟ 2988. 
᾿Δἀντιφῶν Αὐϊδύρραϊη ἰνυϊάθὶ ΧΙ 5444. 
Ἴντυλλα ΔΘΡΟΥΡΊΙ υτῦϑ: οἶνος 1 88 ἔ, 
᾿ἀντώνιος ΟἸοοραίταμη ἀχοσθῖθ ἅἀυχὶὺ ΙΥ̓ 147. Αὐπθηῖβ Θοπι 

τηογαῦαβ ΒΘΘΟὮΙ ΠΟΙΏ]η86 ΔΡΡΘΙΪαὔαν ΡαΌ]ο6 ΤΥ 1480 0. 
Ἄγυτος ΑἸοΙ Ια 415 διηδίου ΧΙῚ 5846, 
φνυτος ὃ παχύς Ῥγὐπϊοπϊοδθ ἃιηαύου ὙΠΠ 839. 
᾿ξιοϑέα ΝΙοοογΘομ 5. ΟΥ̓ΡΥΪ χοῦ ὙΠ] 849. 
᾿Δξίοχος ττιᾶ εὰπὶ ΑἸοΙ Δ αθ Μραομυαθη Ῥδ6]1 θὰ ἈΒΡΘΗΝ ΧΙ 

δϑ453α. ΧΠῚ 5146. - 
Ἤορνος ποταμὸς διὰ Φενεοῦ ῥέων: ἰχϑύες φϑεγγόμενοι ὀμοίω 

κίχλαις Ν1Π 8816. 

᾿ἡπάμεια ἡ Φρυγιαχή: 6Χ ἱπυπάαοίοπθ ἔθυταθ τηοῦα ἕδοία Πα 
τϑιηδηβθυπηῦ ΥΠΙ 8821, 

᾿ἡπαμεῖς (ϑγυῖδθ): Ὀ6]] τὴ οοπίγα Γι ϑυϊββῶθοβ ΙΝ 1109}. 
᾿ἡπατούρια: 46 6ἷ5. ῬΒΟΟΙ ῬΒΘρ αϊβυμδ, ΤΥ {706 
᾿Δἀπελλῆς φἱοῖον Τα] άθτῃ νἱγρίπθηι δα διηΐοοβ ἀθάυχι ΧΠῚ ὅθϑοι 

ἀναδυομένη ᾿᾿φροδίτη ΧΙΠ δ908 5α. τὰ 
᾿“πελλῆς ὃ τορευτής ΧΙ 48864. ᾿ 

᾿Δπελλῆς ΔΥορβῖ]αὶ ἀἸβοίραϊαβ Χ 4204. Ἑ 
᾿ἀπελλικῶν ὁ Τήιος, πολίτης δ᾽ ᾿Δϑηναῖος γενόμενος, ῬὨ1ΠΟΒΟ] 

Αὐ]ϑύοῦβ! 15. ὈΪΟ]]ο Θοδμ οοομαϊί, 610 ρυϑθίθοίαβ Υ 21 
᾿“πία ἡ Πελοπόννησος ΧΙΥ͂ 6600. 
᾿ἀπίκιος ΤΊΌΘΥΙ δθαυδ}15 1 τῶ, δἰίου Τυαϊϑηϊ Δϑαυας 

αἴθιαπθ σα]ο ΤΥ 108 ἀ6. ἘΣ ἢ πλαπκοῦντες ὃν ῬΥΙΟΥ͂Θ 
πεῖ 1 78. ΧΙΝ 647. 

᾿ἡπολλόδωρος ἄρχων Αὐμοηῖθ Ν 217}. 
᾿ἀπολλόδωρος ϑοογαίῖ5 ἀϊβοίραϊαξ: ἀοθθ8 48 Ρ]δίοπθ ἃ 

δ070. 
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ολλοκράτης ΠΙΟΠΥΒΙ ὑγγϑηηὶ ἔ., Ὀΐθῶχ Χ 4858 5α. 
'πολλοφάνης ΟἸπΘΒ518.6 8Β08}15 ΧΙ 551 ἢ, 
πολλοφάνης Απύϊσοπϊ ΕἸΡΙΓΟΡΙ δἀαϊαῖον Ἱ 251 ἃ. 
πόλλων ὁ ἐν ᾿Δμύπλαις ΤΥ 1408, (αὉϊ ᾿Ζπέλλων), ἴαιοῖο5 ᾿ηϑατγδία, 
ΥὙΙ 2828. ὁ 4ήλιος, ΤΠ 6116, Αὐμθηῖθ Χ 494, ὁ Κωμαῖος 
(Κωμήτης 6051) Ναυοταῦ ΠΥ 1498. Ὀψοφάγος ἘΠθονυτα ὙΠ 
8460. Πύϑιος Ναπογοῦϊ Π 1496. ἴῃ Ερμϑϑὶ ρουύα ὟἼΠ1Ι 861 68. 
ἈΡΟΙ]1π15 ῬΙβοϊατη οὐϑοι] μι ἴῃ Τγοῖθ, ΝΠΠ 888 ἃ, οΥϑοα] γα. 
ἡ ΗγΌ]86 ((οτὺ. Η 1] 0816 η86 1 6]]6ρ πα ατη)ὴ ΧΥῪ 6726. ὑθιηρ]υτη 
Οαγύμδθαθ (Ὁ1] Εροαβ Αὐτγια1]8 δαῦδηη ἔθυθηβ ρἱούα8) Χ 466: 
ϑραγίδ (Ὁ ΕΔ 118 1π|800) Χ 4620. 8. Ουγθῃβθὶβ οοϊθααῦ 
ΧΠ δὅ4άθοΓ, δὺ Αομδυηθηβίθμη ρϑιδβι015 ΥΙ 2841. ἴῃ Οο ἴῃ- 
8018, ΑΠΠΙΡΌΠΙΒ ΤΌΣ ὑΥΊΓΘΙΏΘΙη ὙἹΟ ]ΟΘτὰ 61 βϑοδγιὺ Κ᾽ 2098. 
᾿Δἡπολλωνίσκος οἰϊπδτθτα ταῦ]! ομογᾶδτη ἤθηθηβ ὥρϑτῦθθ ΧΙῊΥ 

686{. ᾿Ζπόλλωνος τρίπους 11 388. --- ΑΡΟ]]Π18 ἴῃ ΟΟΥΤΘδτα 
ΠΥΙΩΡΏΘτα 8η01 ΥΠ] 2884--ἢ ὁ ΟἸάῦθο ναὐϊοῖμδυ! ϑαἀοοίαβ 
ὙΠ 296... δυὲϊβ τηυσβίοθθ ρϑίσομυβ ΧΙῚΥ 6820. παιάν ἀπᾶθ 
Ἰοῦπβ ΧΥ͂ 7010 58.6α. ὠδὴ φιληλιάς (Ὁ) 6] βῶοτα ΧΙΝ 619 Ὁ. 
ἔϑαρος ΡἾ8ο158 61] βϑοθὺ ὙΠ 2878. 8068. 8250. ὀρχηστήν 
οοδῦ ΡΙπάδγηθὶ 22 Ὁ. οδποοδηὺ θατὰ βθαδύο δηῖτηο ΧΙΥ 6288. 

"ολλωνία ἡ ΙΜόρδιος καλουμένη: μῆλα Μορδιανά 11] 818. 
᾿ολλωνία ἡ Χαλκιδική Ὁ] 5106. ἐπουιῦ ὙΠ]|Ι 8849. 
ολλώνιος αὐἰάδτα (ροοίθ) 'π Ῥύο]θτηδθὶ Ῥἢ]] Δα θ]ρηὶ 80]8, 
1 4948. 
ολλώνιος ϑοίεα!α ἔ, ΧΙ 6206. 

λλώνιος Ατπὐϊοομϊ ΟὟΥΡΙ ρατδϑιύαβ ΥΙ 2464. 
υμπανισχάς τοθγοίγιοαϊα ΤΥ 1606. 

ἕας Δ Ατηδϑὶ οοοῖβαβ ΧΠῚ ὅθ0 8. 
βία: βιστάκιον οὗ πέρσειον ΧΙ 6498. πρόβατα Υ 2010. 
τρουϑοί ΤΥ 145. 
ταί ᾿πθα]8.6 ἰπύου ΟἸπΐάσαμη οὖ ΒΘ τη η βἰύθθ ΥἹ 262 εἴ. 
τειος συκῇ 1Π1 178. 
ἅκης ὁ Μῆῆδος ϑεαταδπαραί]υτα Ἰηθογίθοιῦ ΧΠ 528 8βαα. 
ἄς οἰϊπατοοᾶπβ ΤἿ 181}. ργδγογατα τηοαογατα ἰηγθηΐον ΧΙΥ͂ 
80. Ἄ 
τγοῦσσαι: Ῥαρτιδθ ἴθαραθ Ὗ 2188. 
5 ὍΓΡ5 4 Ποιηθίσο Απίρομὶ ἢ. οὔβθβϑῶ Χ 4168. ἼἼργος 
λυδίψιον Χ 4386. Αὐρίῖνὶ γϑμθὶ Ὑστήρια ἀρυπὺ 1Π| 9608. 
οφόντις ἕ ἑορτή ΠῚ 996, Αἀτηδίδτῃ Εατγϑύμοὶ ἔ. Ῥγοΐαρϑιῃ 

10115 ροίαπῦ ΧΥ͂ θΘ128 Ὁ. γροίοτϊϊ5 ΒΟ] υ8 81] ΧΙ 488. 
Αὐξίοα ἃ 9δοτῖα ρύοοῦὶ παρθραηὺ ΧΙ ὅ020. μέϑυσοι Χ 

ΤΗΝ ΑΕῦΒ 1Π|. 44 
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4424. --- κάπρος ῬΙΒο18 ΥΠΙ 288. κήριον ρ]δοθηΐα ΧΙΥ θάδι 
κύλικες ΧΙ 4806. ἐξ Ἄργους λέβης (ΑπέΐρΠδπο68)121 ἃ. ὅ; 
(ΡΙπαδ15). 1 28 ἃ. : 

ἼἌργουρα τῆς Εὐβοίας ΧΙ 481. 
ἼἌργυννος Αρσδηημθιηπομὶβ διηδβίθβ ΧΙΠ 6084. --- ἀργυννίές 

᾿ἀφροδίτη 
᾿Δργώ πιᾶνὶβ ἃ ΟἸδαθο δραϊβοαία ΚΙ] 2964. ͵ 
᾿ἀρδιαῖοι Θἀ6η41] ὈΪΟΘμἄϊαπθ ἱτηταοαϊοὶ, ὦ Ο6 1015 ἀθνιοι! Χ 448} 

προσπελαταί Β61Υ1 ΥΙ 2716. 
᾿Δἀρεϑούσης ὕδωρ ΥἹΠΙ 2786. --- ᾿ἀρέϑουσα ἡ κατὰ Χαλκίδα, 

ααδ ΡΙβ068 τηδηδαθίαοι! Ψ1Π 8816. 
Ἄρειος ὁ ψάλτης ἃ ὐταϊοπίοο ᾿γτῖβαβ ΥΠΙ 8520. 

᾿Δρεοπαγῖται: ταογαπι οΘηβατῶ ΠΡ 1676. 1684. ΥὟἹ 246... ΧΙ 
δ66Γ. 

᾿Δἀρετῆς ἄγαλμα ἵπ ροτηρα Ῥίο]θιιϑοι Υ 2014. 
άδρευς καὶ ᾿Δκρότατος ϑιρατίδιθ, τορῈβ ἃ νβϑίθυεθ τηογατη Βἰ μη ΡΠς 

ἰαΐθ ἀοῆοχογαπῦ ΠΡ 142}. 
Ἄρης Ηοπιοηίουβ 1 14ς. Π1| 1290. ΧΙ 511Ό. 
᾿ἀριάδνη 5. ᾿ἀρεάδνη ΤΏΘ6861 ἀχον ΧΠῚ δὅ78. ἴῃ Ὀῖῶ ᾿πβα]δ Ὑϑ]ος 

ἃ ΟἸαῦοο ἀθο δτηδίῳ 1] 296 06. ᾿δριάδνης στέφανος 6 Ὑπεδι 
Πουιθυβ πθχὺβ ΧΥ͂ 6848, 

᾿Αριάμνης Βοτπο αἰ ϊβδίμηαβ. οταπθ8 Οδ᾽αΐαβ μοβρίἐϊο θχοθρῖ 
180 5646. 

᾿Δρίγνωτος ὃ κυϑαρωδός ν. ᾿Δριφράδης 
᾿Δριδείκης ΑΥ̓ΘΕΒ51181 ἀἸβοίρα! 5. Χ 420. 
᾿ἀριοβαρξάνης ὃ Πέρσης ν. ᾿“στυάναξ 
᾿Δριούσιος οἶνος ἀραιὰ ΟἸϊοΚ 1 82, 
᾿Δρισταγόρα ἡ Κορινϑία (167 6), Ηγροτὶάϊ8. διαΐοω ΧΙΠῸ ὅθ6 
Τοαθυ ΡΒ ΔΙΘΥΟΙ ΠΘΡΟΙΒ (81 αὐϊάθηα εϑῦ θϑάβθι) ΠΥ 167 

᾿Δρίσταρχος ὃ γραμματικός Ῥίο]θταδοὶ Επογσείδα ταϑρ βίου ΠΤ 
Ὁ Ομ ]βύγαῦο ρυορίθσυ. νϑϑυϊδαση σἱδαρετγαΐαβ 1 21 ὁ. -- ἄριστο, 
χειοι ἃ Ηργοάϊοο Οταίθῦθο ᾿γυϊϑὶ Υ 2908. 

᾿Δρίσταρχος Τ)οΙποϑίμθ 18 διηδεῖαβ ΧΙΠ 592 ἢ 

τηοταύαβ ΧΠῚ 608 ο. » 
᾿Αριστείδης τηοάϊοὶ ν]οίαβΒ Χ 4198. ΧΙ δὅ11ο. 
᾿Αριστείδης ὃ πορνογράφος ΧΙΠ 67. 
᾿ἀρίστιππος ὁ Κυρηναῖος, ὃ Σωκρατικός 50Πο186. (αἵρεσις ἐἹ 

δθὅ ἃ) δποίογ, νἱΐα οὖ τηονθ8 ΧΙ 5448--Ἔ ὀψοφάγος Υ ΠῚ 84... 
ἀραα Του γαίατα ΧΙ δάάοα. Αθρνίπδε ὅ444. 1,81 18 8τηδ!5 
ΧΠΙῚ 5886. ὅ990. ἃ Ρ]αΐοπο οδεύϊσαίαβ ΥΠ| 848. ΧΙ 60}. 
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᾿Δριστίων ἄρχων, α1οὁ ὅπηο ΕἸᾺΡΟ]15 Αὐὐοϊγοσμι, ῬΒμουθοσθίθϑ ΒΕ ΘΓΟΒ 
ἀοουϊ Ὑ 2164. 218 ἃ. 

“Δριστογείτων ἈΘΒΟΒΪΠΒ Βοογϑίϊοὶ ογθάϊου ΧΠῚ 6118 
οιστόδημος ΑἸΠΘΠΘΠη815 δα ΟΥ̓ΔΙΙΠΙ Δ ΠλΔ 511 ΘΧΘΙΩΡ]ΌΤη 56 ἴρ88 
ἄσνονις ΧΙΠ 6024, οἵ, 110. 6 Ὁ. 
ριστύκλεια τηοτοίτχ ΧΙΠ ὅ92 6, [698 {7 
ἠριστοχλῆς ὁ κυϑαρῳδός Ανύσοηπὶ τορῖβ δπηδβίαθ ΧΠῚ 608 ἃ. 

Ἰριστοκράτης ὁ Θηβαῖος κυϑαρῳδός ἴπι' παρι115 ΑἸθχαπάτσίὶ ΧΙ] 588 ἢ, 

Ἰριστόκριτος ὁ τραγῳδός ἴῃ. πυρύ118 ΑἸοχϑηαν ΧΙ 588. 
οιστόμαχος ΑΥΡΊΥΟΥΤΙΩ ὑγγδηπαβ ὟΙ 2466. 
ἰοιστόνικος ὁ ᾿Δργεῖος Οὐογογτδθ ἄδσθηβ, Αγοβη]οο οὶ δθαυθ}18, 
ἀδδὰθ ΟἸΠαγδΘ ἀϑατα ἱπγθηϊῦ ΧΙΥ 687. 
ριστόνικος ὃ κυϑαρῳδός ἀρὰ ῬΒΠΊρραμα Χ 4880. 
οιστύόνικος ὃ Καρύστιος, ὁ ᾿Δλεξάνδρου συσφαιριστής, δὉ Αἰμ6- 
πἰθηϑι 5 οἰγιίαῖα ἀοπδίαβ 1 198. 
οἰστόνιπκος ὃ πλούσιος: 46 ρἰβοαίογθτιι Ιθχ ΥἹ 2268 --- ο. 
γιστοξένη γν. Πέττα 
στόξενος ὃ Κυρηναῖος φιλόσοφος, ἃ αὰτο κωλήν τις ᾿ἠριστόξενος 
ποιηιπδῦαβ 1 70. 
ιστος ὁ Κύπριος, ΑἸ ΙΟΟΒΣ το 18 δτηδϑίπθ Χ 4884. 

τστοτέλης ῬΒΪ]ΠΟΒΟΡΠα5 δια ΔηΪτη δ] τη Ὠἰβυουίθυα ῬΘΥΒΟΥ  ὈΘΗ ἀδ1η 
ροσο ἰδ] θη 5 8Ὸ ΑἸθχαπᾶγο δαϊαίαβ ΙΧ 8986. Χαϑμῃοοσθύθχη 
μα]ορἀοπίυτη τἱαοὺ ΧΙ ὅ804. τῷ ἔδυαι] δῦ αἰβϑιραύω ΡΠ 81- 

πϑοοροΐδ ἴαοΐα8, ροϑὺ Ρ]ὔομβ Βα οοθββου, δ] θα 6 ΟΘ] 186 
ὙΠῚ 3624 --3ὅ4.. Ἠρητηΐϊδθ Αὐδυηθη818 σΌΠΟΥ ΧΥῪ 6908}. 
Ἰασίΐογθ Ἐπυγτηθάοηΐθ ἃ ΠΘΙΠΟΡΒΙ]Ο δοουϑαῦαβ ΧΥ 696 4 Ὁ. 
914 Ὁ. ᾿Ζπορίαι ὁ, Μαΐτοδ, ἴπ τίβαιη ἀθῆθχδθ 1 194. Ἰ6ρῈ8 
ΟΠΥΙγ81651 81. ὈΪΌ]Ιοἴ 6681 88, ἃ Ὁ ΑΡΘ)]!1οομθ θχιηΐ Κ 2148. 
ΘΡΡΎ 146 Ρ861106 αϑὺ39 ΧΙΠ ὅ89 οβ. Τμρϑοάροῦβ Ῥμδβο δθ 
παῦον ΧΠῚ ὅ6θ6. ὀψοφάγος ὙΠΠ 842. 

Δστοφάνης ΡῬ]οἰοπίουβΒ Υ 1870. ξαῦυ]α8 ΘὈγΐα5 βου ρθροῦ Χ 
29... 
στορῶν ὃ ῥήτωρ ΟΠοτερί46. 86 ]11.66 α8ὰ8 ΧΠῚ 77 ο. 

ἤγτῶν ὁ Χῖος Ζθιουβ ϑἰοϊοὶ ἀϊβοίρυ]αβ, Ῥϑύβδθὶ δααϊίου ΥἹ 
Ἱο, ΒυδθοϑθΠο 15 τηϑρΊ βου ὙΠ 281 ο.Ψ 
᾿ρίστων (4ριστίων, Αἰσχρίων εοτῖ) οοασυβ ΙΧ 8799. 
τῶν ὃ κωμῳδός ἴτπι πυρύϊϊ8 ΑἸοχαπατῖ ΧΠ 5898. 
τώνυμος ὁ ψιλοκιϑαριστής ἴῃ πυρῦ 5 ΑἸοχδηατὶ ΧΙ 6888. 
18 ΟΥΡΏΙ Χ 452 5η6. 

Ὁράδης ὁ ᾿Δριγνώτου τοῦ κυϑαρῳδοῦ ἀδελφός ᾿ΑπδχαροΥΆθ 

30 ΡΠ1πιᾶ, σογγαρίυαβ Υ 220 Ὁ. 
44 
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Ἀρκάδες ϑεωροὶ πρὸς ᾿ἀντίγονον παραγενόμενοι ΧἼΠΠ ΘΟ0Υ 6. Οτότα 
παπὰ ορρίαυμη ορρυσπαραηῦ Χ 4δ28. Ὀ611 οχογοϊαιο Τῇ 
1548. ᾿Δἀρκαδίας ἐπίκουροι (ΗΠ ΘΥΙΑΙ ΡΒ οοτπΐουβ) 1 27, δ 
ταυβῖοδθ βύπαϊοσι ΧΙῪ 626 544. ἀρκαδικὸν δεῖπνον δῸ ΗἩδοαΐδε, 
ἀοβοσιρύαμῃ ΓΝ 148, οἷ. 1492---αἀ. Ατοῶβ οοησῖγα αποιποᾶ 
ὑγαοίαπατδ ΙΝ 182. --- ἀῥρίέγανος ΤΙ 68}. 

᾿Δρκαδίων ὁ ᾿ἀχαιός, ΡῬΆΠΙΡΡΙ τα ρΡ18 οβοὺ ΨΊ 249 ἃ. 
᾿ἀρκαδίων, ἄδηλον εἰ ὁ Φιλίππῳ διεχϑρεύσας, Ὀΐραχσ Χ 4866 

οἰὰβ δρι ρα 101. ] 
᾿ἀρκεσίλαος ῬΕΠοΟΒορΗαΒ: ἀϊούατα Υ 1866. οομγίνία Χ 4206 ας 

φιλόσυκος ὙΠ 276. 
ἁρμόδιος καὶ ᾿Δριστογείτων ἴτι 5601118 Αὐξϊο15 ΧΙ ὅ086. ΧΥ͂ 695᾽ 
ἁρμονία ἀ 615 ροουϊδ τηϊηϊβίσϑηβ Χ 4250. ἴπ ἔαθα]α, 5ίαοπίοτγαϊ 

ΧΙΝ ρθδ8ῇἢ, ν. Κάδμος 
᾿Δρναία ΤΉΘΒΒ8]186 τορῖο ΥἹ 264}. 
Ὡρπάγιον ἀρὰ ΟμδΙοϊάθηη Ἰοοῦβ, αἱ Οδμηγιπθᾶθβ ταρίμπβ ἔθυὺ 

Ὀεΐαν ΧΠῚ 6018. ἰ 
“Ἄρπαλος ἀϊγθ5 ἔδούπ5Β Ρυύμιοποδθ Αὐμθηῖθ διπαίου ΧΠῚ ὅθ4 

5δ9584. ΟἸγοργάτη Αὐμθηῖβ Τ᾽ ύβαση ἀγοθβδινιῦ ΧΠΠῚ 5860. 598 
““ρπαλύκη ΤΡΈΪΟΙΣ ἃτηοτα οαρύω τηοτὶςαγ, 8Ὸ δῶ οδηἑ!θπδ, ποῖ 

πϑία ΧΙΥ 6196. | 
Ὡρριδαῖος ΡΆΪΡΡΙ 6 ῬΒΪΠίπμπδ, Β11ὰ5, ροβὺ ΑἸοσχωπάσυμι τσ ἔπος 

ΧΠΠ] δδτο. δ788. 
᾿Δρσάκης Μοάοτυχῃ τὸχ βϑὶθαοαχη γϑρρθτα Ὁ6110 οαρύυτα ΠΡ γα τ 

ὑγϑοίανιῦ ΤΥ 168 Δ. 
᾿ἀρσάκης: ἃ8 ταοχύαο Απὐίοομο ἀϊούπτη Χ 4896. 
“Ἀρσινόη. ΤιγϑτηΘ 01 χοΥ, ἐμετική ΧΙΝ 6166. Ρίοϊοπιδθὶ ἔταθις 

ὍΧΟΙ ΧΙΝ 6218 (αἱ ϑούααϊ!5 οδν]]α.10). ἰπηαρίπθβ ΤΉ, 
ἔδγθαῦθβ ΧΙ 4970, οἵ. ἃ. ππρτιοπίογατα ἀΠ]ρθηβ ΧΥ͂ 68. 
46 ΤΙΑΡΎΠΟΡΒΟΥ5 ᾿παϊοίατα ὙΠ 26 θο. ᾿ἀρσινόη Ζεφῦρ' 
ὙΙ1 818Ρο, οὗ ἃ (Φιλάδελφος Κύπρις ᾿Δρσινόη). 

᾿ἀρσινόη πόλις Αἰτωλίας Χ 4348. ὶ 
᾿Δρτάβαξος οὐ Μροηΐογ δἰ ΘΟΠΒΟΌΥΪΩτΙΒ ΤΠ ]]6γ68 ΟΥΡΣΙΔΒ 810 

ϑισοσαμῦ ΥΙ 266α. ; ; 
᾿Δρταξέρξης τοχ: ἀρυᾶ δὰμπι Επἰϊτααβ Ογθύθμββ τηᾶρτο ΟΠ" 

Π 484.8αα. ἀϊούυπι ἀ6 ΤΉγΘ ῬαΑΡΒΙαρΌπατα τορὸ ΕΥ̓ 144} 
ἤάρτεμις ᾿Δλφειῶσα ἴπι ῬΙδαίίαα ὙΠ] 846ο. Βραυρωνία ΥἹ 2281. 

ἘΡΙϑϑίϑ, οαΐαβ ὑθιηρίυπι ἴῃ ἔοτο ὙΠ 861 6, ουἱ Αἰθχαμ 
τη οα8 ρϑα! ὑθυίατα ἀϊοανῦ ΤΥ 1886. Κορυϑαλία ϑιραγίδο᾽ 
1898. Ὁ.Ό Δεύκοφρυς ἃρυαὰ Μαρπῃοίεβ ΧΥ͂ 6885. ΖΣτροφΣ 
ΕΥγθμτὶβ ΥἹ 2690. Χιτωνέα ϑγτγδουδὶβ ΧΙΥ͂ 6296 οἴ, δὶ: 
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Οδρυδε ἰθιηρίαϊη ΧΙ 4066. 4890. ᾿ἀρτεμίτια Ογήθηδο ΧΙ] 549, 
ΜΠΠοὐ ὙἼΙ 2836. ὈΙδμδθ βϑοτῶ ἡ τρίγλη 1 588. ὙΠ 8258.ο, 
γ. Ἑκάτη, Ἰΐοτα ὁ ἀμφιφῶν γ]δοοπία ΧΙΥ θάδε᾽. οὔπιγγες 
Θϑμἐ]Π6η8.6 ΧΙ 619. ᾿ἀρτέμιδος εἴδωλα δαδουχοῦντα ΤΥ͂ 1808. 
Ῥίαπδθ σϑϑύϊα 888 ΑἸθχαπᾶθν Μ. ΧΙ] ὅ876. οϑύταθῃ ἴῃ ΘΘ ΠῚ 
ζοτίαββθ ΑἸουηδηῖβ ΧΙΝ 6864. 

ἀρτέμων Απεογοοπίθαβ ΧΠ ὅ88 6 866. 
οτος Μοββδρίουυτα τὸχ ΠΠ 108. 
ἀρτυσίλεως τιοτηθη Π 6] Ιθοῦτα ΕΥ̓͂ 1178 ἃ. 
Ἰρτυσίτραγος (ρτοτράγος σοΠ]) ποτηθη Πο]ίδουμ ΠΥ 1788. 
Γ Ἄρτυψον (Ἄστυρα 6011) αΥὐοϑ Ῥυύμαγομπο ἀοπαία 1 806. 
ἡρυκανδεῖς Πυκίας, ΤατηγΥΘηβΙαση ΠΗΪΟΙΤΩΙ ΔΘΥΘ 8116 60 ΟὈΒυυΙοὐ] 
ΜΙ νΙαδῦ 56 ἀράδτυπῦ ΧΙ 5288. 

Ἰρύστας ᾿ἀρκάς Χεοπορποπίουβ ΙΝ 151}. 
Ἴρυστις ᾿Ιὠνων πόλις ΧΙ ἴ84,, οἵ. δάη. 
ἱρχάγαϑος (᾿4γάϑαρχος σοπ]) ρίοῦον βἰνθ βουϊρίου [ΡΛ 1588. 
Ἰρχεάνασσα ἡ Κολοφωνία, ΡῬ]αὐοπῖΒ δηηΐοω ΧΠΠ 589 ο. 
Ιρχέβουλος (Ἰ ποταιοι5Ὁ) ΧΙ 6024. 
οχεδίέκη ταθυϑίσιὶχ Νπουδύ18 ΧΙΠ 964. 
ρχέλαος τοχ: ἰθιηροσα Υ 2174. 
ρχέλαος ὃ κυϑαριστής 1 19. 
ρχέλαος ὁ ὁ ὀρχηστής 1.190; 
ρχέστρατος ὁ μάντις, Ὠοτηο τηϑοϊ]οπύαβ ΧΙ ὅδ2.. 

οχέστρατος ὃ παραπλήσια ταῖς ἐπὶ τῶν οἰκημάτων ἐργαζόμενος, 
ὉΠῚΠ5. 6 ῬΩΙ10113 ἢ1115 8048]15 ' 2204, 
ὑχέστρατος ρορία,, Ερίουυ! ἀὰχ ΠῚ 101}. 104. ΥἹΙ 278 6, 
γ. Τερψίων οἱ Φιλαινίς 
γχερῶν ρατοβιύαβ ρα Ῥιοϊοαδθαιῃ ὙΙ 244Ὁ -- ἃ. 
γχίας ϑγτγδουβαγατα οοπᾶϊίον ΤΥ 1674. 
χίας ὃ Κορίνϑιος ἀρχιτέκτων δῸὺ ΗϊοΙομΘ. Π8Υ] ΔοαἸβοδπᾶδθ 
Ῥγδοροϑιύαβ Ὗ 206 . 
χίας Ναλα 15 τηϑυϑίσϊοῖβ ραύγτοπαβ ΧΠ] 592 ο. 
οχίας ὁ ἴ: ἱεροφάντης ΧΠῚ 5948] 
χίας βῖνγα Χερίας 5ϊν6 Ἑὔνομος Ῥαθυ δῷ Ηθτγοαϊθ οοοίθαβ ΙΧ 
᾿ποῇ, 
τχίδαμος ὅ Λακεδαιμονίων βασιλεύς δὉ ΘΡΒοτῖ5 τηυ]ζαῦαβ ἜΣτα 
Ἡνίτοπι τη ]ίθσθτα ρυ]οτθθ ρτγϑθύυὺ ΧΠῚ δθόό8. οἴι8 βύαϊαδβ, 
)6Ιρμῖ8 ΧΙΠ 691 ο. 
γίδαμος ὁ Λάκων Τατουξιη15 δια Σ1]10 ταΐβϑα5 Ῥαρηδ, οοοἶδα8 ΧΙ 
56σα, δ δυτη Μεπθούδῦϊβ τηθᾶϊοὶ θρίβύα]ο ὙΠ 289 6. 

“γἴλοχος ταὶ! Ἰξατὶ τααρὶθ αἀὐᾶτα ρορύϊοω νἱχύαίθ βαρθιουβ ΧΙΥ͂ 
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6276. Ξδρρῃοηῖὶβ διηδῖου ἴῃ ὨΙΡὮ11 ἔδρα ΧΙ 4878. ΧΠῚ 
5994. οδγιηῖηδ, οἰὔματαθ αρίαϊα ΧΙΥ 620. 

ρχιμήδης ὃ γεωμέτρης, ὃ μηχανικός: νατῖα, Θὰ Οροῖα οὖ ἴπ- 
νϑηΐα 206 ἃ. 2078. Ὁ. 208 6. ἔ, [ 

᾿ἀρχῖνος ΒΝ ΒΙΔΩΪ διηΐοαβ ΧΙ 4994. 
᾿Ἀρχίππη ϑορῇοο}18 βθῃ18 ϑιηΐϊοα ΧΠ] 592. 
᾿Αρχιτέλης ὁ Κορίνϑιος, Ποταο αἰ Ἰβδίπηαβ ΨΙ 282. 
᾿ἀρχύτας ὁ Ταραντῖνος, ὁ Πυϑαγορικός {ἰρῖα, οδπθτα ρουϊίαϑ " 

1846. τηυ]ξουαϊη ΒΘΙΨΟΓΌΙα ἀοτηΐϊηῦβ ΧΙ 5190. ῬοΪγΑΓΟΝ 
αἸδραύαθομὶ ᾿ηὐθυξαϊῦ ΧΙ ὅ45} 56ᾳ. 

᾿ἀρχύτας ρα]ο 1 δ΄. 
᾿ἀρχωνίδης ὁ ᾿Δργεῖος, ἄδιψος 1 444, οἵ, άπ. 
᾿᾿σιαγενὲς ὄνομα σταφυλή ΧΙΝ 6568. 
᾿Δσχάλων: λίμνη ΝΠ] 8468. 
᾿Δσπμληπιάδης ὃ φιλόσοφος 80 ΑΥθοραρὶ(18 σ ἀγδοῆπηῖβ ἀοπαῦαι 

ΙΥ̓ 1688Ὁ. 
᾿Δσκληπιός: τδγαρίατη ϑΙόγομθ (ΌΪ ϑύγαξομιοὶ ἐσοραθαμ) ΠῚ. 

861 εἴ. ϑγγδοιβϑὶ8 ὑθιηρ απ (6 αὰο0 ἃ Π᾿ΟΏΥ810 Βα ]αΐδ, τηθπβὲς 
δατθα) ΧΥ͂ 6986. ἴπ δὰπὶ ρϑθῶῃ ΠΙΟΠΥΒΙΪ ὑγγᾶπηὶ ΥΙ 3ὅ80εη. 

᾿ἀσχραῖοι: τεῦτλα 1 4. 
᾿ἀσπασία ἡ ἹΜιλησία (2194), ἡ ἐκ Μεγάρων ἑταίρα (888 ἃ 

ῬργΊΟ]15. ϑηΐοα ΧΙ 5884. ΧΠῚ ὅ894 6. ϑοογαῦϊβ 1 ΔΠΊΟΥ 
τηϑοΊ δίχα Υ̓ 2194. ἃ ϑοογαύθ διηδία ΧΠ| 5998. ἡ Σωκρατικ 
ΧΠῚ δ09Ε. ταϑρηδπὶ τηϑγϑύγιοσατη ἐυτ θα ἴῃ ΟΥδθοῖαπι ΒΘΘΕΙ 
ϑαγοχὶν 1014. δἃῸὉ Αθβοῃϊηθ ϑοογϑίϊοο δχριιαίῳ Ὑ 220 ὃὉ.8. 

᾿Δσπασία ταῖπιον γν. Πιλτώ 
᾿Δσπενδία ΑἸοχαπάνῖθθ αὐ 185 τορίο ΙΡ̓ 1144. 
Ἴσσιοι Ῥίοϊθιπδθο Ῥοσοαπι ρϑυηδσπατα Δ] Ὀατη ἄ0Π0 ἔθυθῦ ἤ 

ΙΧ 8:54. 
᾿Δσσύρια γράμματα ἴῃ ϑατᾶδηδρα}}} βαραϊοτο ΧΠ 580}, οἵ. 629 
᾿Δστερία ΗδΥΟα] 8 ταδύοσ ΙΧ 892. 
᾿Δστεροπαῖος ΤιΥ ΘΗ 515 αἰτίαδατπθ Ἰίησαδα ρουϊδαβ 1 36. 
ἄστρα (στραία οοη]) τηθγούτῖχ Χ]Π 588. 
᾿Δστυάγης ἃῸ Απσατα γϑίθ οἰδᾶθπι ξαύαταπι οοταροτῖ ΧΙΥ 6886. 
᾿Δστυάναξ ὃ Μιλήσιος ἰοτ οἸγτηρίομϊοα 40 Ατιοθδιζαπθ Ῥεγβᾶ ὃ 

ὀθηϑῖὰ νοοαῦαβ Χ 4188---Ο. 
᾿Δστυδάμεια ἡ Φόρβαντος, ΤιΘρταοὶ τηδῖον Χ 4138. ἦ 
᾿Δστυκρέων ἃ Μοηροταῖθ τηθῆϊοο βαθϑίαβ ΑΡΟἹ ΠἸπῖ8. ΠΟΙΠῈΠ 86 

Βατηρδιῦ ΝῊ 2890. 
᾿Δστυπάλαια: πἰπιῖα Απίΐρομο αοπδίῶ γθρ6 ἸΘΡΟΥΆΙΩ “ 

ΙΧ 4004. 
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᾿ἀστύφιλος ἄρχων, αἀὰτὸ ἃῃποὸ ΝΙοῖδθ ρᾶχ ἔδούα Υ̓ 218 ἃ, 
᾿᾿σώπιχος ἘΕρδταϊποπᾶδθ διιηδβῖυβ ΟἸαρΘατα [,Θαούτ]00 ἰγόρθθοὸ 

Ἰπβου!ρύστη ὨΘΙΡἢ18 αἸοανιὺ ΧΙΠ θ0δδ. 
᾿ἀσωπόδωρος ὁ Φλ(ε)ιάσιος, ἰἰὈϊοΘη: 486. ρΙασβα δαδϊθηίίαχη ἰὰ- 

αἸοίθτη ΧΙΝ 651. 
᾿ἀταβυρίτης ἄρτος 111 109 6. 
᾿4ταργάτις ν. Γάτις 
ἀτρεστίδας ὁ Μωαντινεὺς λοχαγός, ΠΟΤηΟ γοτᾶχ Χ 4178. 

ἀτρέως χρυσῆν ἄρνα ρϑίθγϑιη δυγθδτη [1588 παυτῶν!ῦ ΗΘγΟἀοΥ 8 
ΜΕ 231 ο. 

ἀτταγῖνος ὁ Φρύνωνος ΤΠΘΡΔπυ5Β Ματγαοηϊαη Ποβριῦθϊο ϑχοθρηῦ 
ΙΝ 1486. 
τταλος ΟἸοοραίταρ ρούγατπβ ΟἸγταριϑάθυη οδν]]αῦπ8 ἃ Ὁ ΑἸΘχϑπᾶτο 
Ρυπίία8Β ΧΙΠ ὅδι α. 

ήτταλος ὁ πρῶτος μετὰ Φιλέταιρον ἄρξας Περγάμου Οἰδδὶρποηΐθηῃ 
ΑΥΠΘπΊθπβθῖη ᾿παΐοθμι σοοίατη 1η ΔΘ01146 οοπδύψαϊυ ΧΥ 697 οα. 
στοά Αἰποπῖβ 212. ν. ΠΥΒΙΜΑΟΗΨΥΞΒ 1η4. ΤΙ 

ἱττικοπέρδιξ ΑὐἸδῦοτηθ 18 Αἰ ΘΏ161818 (Υ. 1πᾶ. 11) οΘοσποπιθπ 8Ὁ 
Ηδάτίδπο ᾿παϊΐατη 111 118 Ὁ. 

ττικὸς ὁ Νεαπολίτης παιδοτρίβης, ΡῬοταροὶ ΜαρὩ τηϑρ᾽ϑίου 1 14, 
ὑδάτα ἡ ̓ Ιλλυρίς, ῬΏΙΠΡΡΙ χοῦ ΧΙ] 8557. 
ὑτοχλέης καὶ ᾿Επικλέης τα ζΑτα1]18 Ὁ] ἀ15διροῦα σθηθηατῃ μϑαβοσαηῦ 
ΧΗ ὅ8Το. 
᾿ὐτόλυκος Ἠοπιοηϊοῦβ ΧΙ 4008. 

ὄλυκος Χαπορμομΐθυβ δ Επρο]]άθαβ Υ 2164. 
φείδας ᾿ἀϑηνῶν βασιλεύσας ὃ ἔτοαΐγο οοοΐδα5 1Π| 96α, 

φϑόνητος οοατυβ ΙΧ 579. 
φρικανὰ σῦκα 111 Τ0Γ. 
ρροδίτη εχ ὕὔτβθηιϊ ϑϑηραῖπα πίω ΚΠ] 2821. εἴὰ8 εὖ ΑἸπουΐδ 
᾿ἀϊνίπα γὶβ ΧΠῚ 599 5αᾳ. ᾿ἀνοσία ἀρὰ ὙΠπεββα]ο5 ΧΠῚ 6890. 
᾿ργυννίς 80 Αρδιχθῖηπομθ ροβιύω ΧΙΠ 6084. Ἑταίρα ΧΠΠ 
ἰἔδθα. ὅ710. δτ2ἃ. ἘΡΒεβῚ ὅ788. ἣ ἐν Καλάμοις 8ϊγ6 ἐν 
7 λει. ϑᾶταὶ ροϑίύω 80 Αὐὐ1018 τπϑυθύγιοιθαβ ΧΠῚ δὅ72[, Καλλί- 
ἰπυγὸς ϑγτδοιβὶ5 Χ]Π δδ4ο--Θ. “άμια Αὐμοπῖ8β οὖ ΤΠΘΡΙ18 ΥἹ 
2ὅ88. “Μέαινα ἴοι. Μελαυνίές ΟοΥπῦμι! ΧΠῚΙ ὅ88.. Πάνδημος 
ΧΙ ὁδθα. Πόρνη Αὐγαὶϊ ΧΙ δτ2οῖ. Πυϑιονίκη Αὐμθηῖ8 
ΧΠῚ ὅθδο. Οοτπἐμίδταχη ταθυθίσϊουσα ῬΌὈ]1οα, ΒΌΡΡΙ]οαὐϊο ΧΠΠ 
519 0---Θ, 58 .0γ8, 6 Οὔγρτο δανθοῦα αρυᾶ Νααογδῦύαβ ΧῪ ὁΤὅ 5αα. 
᾿ἀνγαγώγια ἑορτή ν. [Ἔρυξ. ᾿ἀφροδίσια φτϊγαἰτα ἀρθθδπὺ τηρθγθ- 
αοθα ΧΠῚ δήάῦο. Ὕστήρια ἕορτή ΑΥρίνγογατα 1Π 958, 968. 
ΘἸαΡίατα ἴῃ Ρίοϊοτηδοὶ ΡΒ] ΟΡ ΟΥ5Β. πῶνὶ ὑμϑ]δτηθρο Υ 2054. 
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οἱ βϑογῶ ἀφρῖτις εἰ φαλαρίς ὙΠ 825. περιστερά ΤΧ 3948 ᾿ 
π- δπούθβ οὑτη Μαγίβ συ. Ἄρης. οὕτὰθ ψυΐοαπο ΧΥ͂ 681 
(Ιγομ τ α15 ΒουῚβ οὐἱρο). οὐτὰ Αἀοπὶᾶθ ΠῚ 6964. Χ 4566}. σαὶ 
Απομῖβ ΧΠῚ δὅθ64. ουτὰ ῬΏδομθ [1 694. -- ᾿ἀφροδέτη ἴϊ 
ΒΌΡΒΟΟ]15 Ταάϊοῖο ἔθ], ΧΥ 6870. --- ἀφροδίσιον τρίκ 
ἴῃ Η]ογΟμΙΒ πᾶνὶ Κ 2016. ᾿ἀφροδισία λάταξ ΧΥ 6680. φρο 
δίτης οὖς οβίγουτα ΠῚ 888. 

ἀφύη Απίμιᾶϊβ, ΝΙοοβίσγα 18, ϑὐαροη! ταθυ θυ οατη ΘΟΡΉΟΙΠΘ 
ΧΠῚ ὅ868}. 

᾿Δχαία: “ειπνεὺς ἥρως ΠΠ 894. 
᾿ἡχαία πόλις ἰσχυροτάτη ἐν τῇ ᾿Ιαλυσῷ ΨΠΠ 8606. 
᾿ἀχαρνέων οἵ παράσιτοι ΑῬΟ]]151 58ογῶ Ἴἴδοοτο ̓πββὶ ΥἹ 284 Ὁ, 28δι 
᾿ἀχιλλεύς Ἠοτηοηίοῦβ 1 106. 118.Ὁ. 12Ὁ0.ο. 288. 1796. Ε 

Ῥοσαϊατα ΧΙ 7816. 7880. οἰΐματα ΧΙ 0248. ΤΥΔΙΙΌΘΙαΙ 
Τιο]θραπι τοσθηὶ οοοϊατϊῦ ΠΠ| 4848. --- ᾿ἀχίλλειος κρήνη ΜΙΘΕ 
48α. μᾶξαι ΠΙ|Ι.1141{. ΥἹ 269α. 

᾿ἀχραδίνα ϑγτγδούξβαγατα: ἡλιοτρόπιον ΚΝ 207. 

Βαβυλών Ῥατποταμι τορὰπι ἀοτηϊο τὰ ἈΙΌοΥπατη ΧΠ δ18. 
Ἰαθὰ5 ουϊὰβ ϑασδι οοΥβ ἐθιηρουϊθτβ ταῦτ Π 426. Σάκα 
ἑορτή ΧΙΥ 689ο. -- Βαβυλώνια μύρα ΧΥ͂ 6926. 
(σἰμαμα) 1 820. τάλαντα ΧΙ 1828. φοίνικες ΧΙῪ 6516. 

Βάβυς 1. αᾳ. Τυφών ΧΥ 6808. 
Βάβυς ὑϊθϊοοθη ὈΔΙΌαΥαΒ, αἃθ απὸ Ῥτονουθίθια ΧΙΥ 624}. 
Βαγῶος Θυπαομαβ, ΑἸοχϑηανϊ Μ. διπαβῖαβ ΧΠῚ 608 8 Ὁ. 
Βαϑάναττος ϑοοταϊδίατατα ἄὰχ, Βαϑάναττοι εὖ Βαϑαναττία ὅδ᾽ 

δ.Ὸ 60 ποπιηδία ὙΙ 284. 
Βαϑυκλῆς ὁ ᾿ἀρκάς Ξορύθτα βαρίθπΐαμη βωρι θη ϊββῖταο Ῥγϑθιαίθιος 

Ῥιοροϑυϊῦ ῬοοΆ]ατα ΧΙ 781. 
Βάϑυλλος ὁ ᾿Δλεξανδρεύς Ῥϑυηϊοταΐϊτηαβ 1 206. 

Βαιαι ἢ Βαάιος λιμὴν τῆς ᾿Ιταλίας : ΑΌΪ ἀααϑι α86 ὈΪῸΙ ἘΡΘΟΙΣΕΝ Π 
Βάκτροι: κάμηλοι Υ 2198. 
Βαλχεὺς Φιόνυσος ἀρὰ Ναχίοβ ΠΠ 180. 

Βανχευτάς ΒΘΟΟΘΙΙ ποτηθῃ ΧΙ 4688. 
Βαλχιάδης ὁ Σικυώνιος ϑο]ξαίογ: ΘΡΊρΎϑτοτηδ, ἴῃ οατα ΧΙ 6829 
Βαλχίδας Β6]]ὰ0: οριαρμίατα Υ1Π 8864. ᾿ 
Βαλχικὰ ἄντρα ΙΝ 1480. Βαλχικὸς οἶκος ἴπ Ῥίο]οΙηδ6Ι Ρμ 

Ῥαδοτυῖβ πᾶν Υ 20ὅ 6. ΠῚ 
Βαλχὶς ἡ Σαμία ταθτοίτῖχ, ΡΙΔΠσομπὶς ΜΙ βῖθθ ϑημῖοδ, (λοία Χ 

ὅ94 ο. κ 

πὸὐ- 
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Βακχχὶς ἡ αὐλητρίς, ϑίποραα βουνῷ ΧΙἼΠ ὅθ9δδ. 
Βάλανος ΟΧΥἹ ἢ. ΠῚ 18. 

Βαλλητύς ἘΒΠΘαβῖπ6 (ξουύαββθ ΞΘ υυΟυΠ}) θϑύαπη ΙΧ 4064. 407 ο, 
Βαλλίων ν. Πυϑόδηλος 

Βάραϑρον τηθρτγοτὶσ ΧΠΙΠ 587. 
Βαρῖνος οἶνος 1 271, οἵ, 81. 
Βασιλὶς) πόλις ἃ ΟΥ̓ΡΒ6Ιο οοπαϊδα ΧΠῚ 6096, οἵ. δάπ. 
Βασσάραι ἴῃ ροτηρῷ Ῥίο]θιηδ8ὶ Υ 1988. 
βάτταλος ἡδυπότης (Η64γ]08) ΙΥ 1764. 
Βαφύρας ἤανίτ5 ΡΙοτῖδα ὙΠ 8264. 
3ελλεροφόντης Ηογηοηίουβ Υ̓ 1800. Βαχριάθαβ Χ 4276. [1η 
τῆγίο δχρύθβϑαβ ΧΙ 497. 

3εγέβεντον ᾿Ιταλίας πόλις: οἶνος καπνίας 1 818. 
βενεφρανὸς οἶνος 1 216. 
λερενίκη Ῥίοϊθτηδθὶ ϑούβθυ!β ἸΧΟΥ πῶ ΟἸΠῚ τηϑγδο ἴῃ ΘΙ ΘΠ] Π6 
ἃ ῬΒΠΔάΘΙΡΒΟ Β|10 ᾿πϑύϊαϊο οογοπαίω Υ 2088. Βερενίκειον 
ΑἸοχϑπάτιδθ Κ᾽ 2024. 

ἑερενίκη ῬίοΟΙΘτηδοὶ ΡὮ1] 4 6]0}1 Π]18, Απύϊοομϊ χοῦ 11 45. 
ἐρενίκη (Μασαθ ἔ.) πηρτιοπίογατη αΠ]Π]σθη5 ΧΥ͂ 689 ἃ. 
ἰηρισάδης ῬοΠΟΙ τοχ: δραα δατὰ ϑὐγαϊομϊουβ Ὗ1Π 8494. 
σᾶς ἄου5 Ααργρίϊαβ 1π ΤὨγίο Θχρύθϑβιβ ΧΙ 4974. 

ιβλία ΤὨτγδοΙδ8 τορῖο 1 818. Βίβλινος οἶνος 1. α. Πόλλιος 
ἃρπα ϑίου]οβ 810. Βύβλινος οἶνος (Αγομαβίταῦαβ) 29 Ὁ. 

ιϑυνοί ΒγΖου ]ΟΥτη βαυυὶ Ι 271 6. 101 παβοϊθαῦ χαμαικέρασος 
ΤΠ δθ4. 
θυς ΤΙ ΥΒΙΤΉΘΟὨΪ Υ6ρΡῚ5 ραγαβιύαβ ὙΙ 2406, ΧΙΝ 6148, 
στίχη ἡ ̓ Δργεία ἑταίρα Ὁ Αἰνα1]8. σαπὰβ ἀποθραὺ ΧἼΠ ὅ96 6. 

ῬιίοΙ]οιπδθὶ 1ΠΠ δηηΐοο, ΧΠΠ ὅτ0 
σάλται Οδτάϊατιοβ νἱοογαπὺ ΧΙ δ204--ἔ, 101 ῬΒΠΙΡΡοΟ τθσ8 
ΥΘΥ͂ΠΟ ἰθιηροῦθ ἢοὶ ἀγϑθ οἱϊγαθ 1Π| 776. λαγωοὶ δύο ἥπατα 
ἔχοντες ΤΧ 401. 
ττίς Ῥϊοὔαθ δτηῖοθ, ΧΠΠ ὅ98. 
τῦις βῖνα Βιτύιτος ΤιϊγοΥ  {. Οὐδ], ΤΥ 152 ἃ 5644. 
ὧν ὃ Βορυσϑενίτης ΟἸγταρίδο τηργούγϊοῖβ Π]1ὰὺ8 ΧΠῚ 5917. 
ὧν Ῥι[οϊοταθθὶ ῬΏ1]Δ 6 ]ρΡ}1 δα]ΐοιθ ΧΙ 4948. 
ὧν ὀψοφάγος: [δοοῖα ἀϊούατα ὙΠ 8448... 
᾿επαῖος γ. Ἐῤκράτης 
"“α αὐλητρίς, τὸ γένος ἀπὸ Παφλαγονίας, ῬὨΙ]οὕδοΥΙ το ρῚ5 
τοίου Χ]ΠΠ 617. 
τδίων φοοαπτπαβ ΤΧ 3788. 

τῶτοί οἱ αἰ Αὐπϑθϑτὰ ἱποοϊοοηῦ 76558}18 56 1ῃ βϑυνι αΐθιη 
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ἀράργαμῦ ΥἹ 2040. ρΡυρπᾶθ [ιϑαοίγοαθ ἐθιοροσ οἰοπαϊπδεϊ 
Χ 4180. πολυφάγοι 4110 544. Βοιωτικὴ ἀναισϑησία Υ 186, 
-- ἐγχέλεις 1 216. ΤΥ 1690. ΥΠ 29ὅς οὐ βδορίυβ. πέρδικες, 
ΙΧ 8906. ῥαφανίς Π ὅδ, σικυός ΠΠ| 148. σκύφοι ΧΙ 5008. Ὁ. 

Βόκχορις τεχ ΝΕΟΟΘΠΔΌΪΒ ἢ, τηοάϊοὶ νἱούαβ Χ 4186; ν. ΡΑΝ. 
ΟΒΑΤῈΜΒ τπᾶ. Π : 

Βόλβη ΟἸγμὶ τηαΐου 11 884. 
Βόλβη λίμνη: Ῥῖβδο65 ἀπόπυρις ΥΠ|Ι 8846, λάβραξ ΥἹΙΙ 811 ἃ. 
Βολβὸς ὀρχηστής 1 22. 
Βορυσϑένης βυνὶαβ 1 64. οἷα δαυδ 11 426. 
Βοσπόρου τάριχοι ὙΠ 2846, οἵ. ΠῚ 116}. 
Βούριχος Τ)ογοΌ711 Ρο]]οτοθίδθ δαυ]αῦου ΝΙ 2ὅ8 ἃ. 

Βοῦς ν. Κλέων ὁ κιϑαρῳδός 

Βρέννος ΟΔΙ]οΥυΙη γοχ, οχρϑάϊο ΠοΙρμῖοω ΨΙ 284. 
Βρεταννίδες νῆσοι: ῬΥΪΩ5 688 ἸΠΡΎΘΒΒαΒ Οδθβαῦ ΨΙ 218. 
Βριάρεως Π)οπ]οϑύμθηθβ δρᾶ ΤΊΠΟΟΙθια οοτηΐουτα ΚΙ 2248. 
Βριξὼ ἡ ἐνυπνιόμαντις 611 ΥΠ]Ι 8888. 
Βρισηΐίς ἈΘΒΙ1Π1Θ86 ἴσὰθ οσβα ΧΠῚ 5609. 

Βρομιάς (θῖνα Βρομία) ἡ Ζεινιάδου αὐλητρίς, ῬΆΔΥ}1 ῬΕΟΟΘΠΒΙ: 
δταῖοῦ, ΧΠῚ 606}. 

Βρόμιος ΒΔΟΟΙΙ ποιηθη ΧΙ 4θδδ8. 
Βρυγινδαρίδες ἰσχάδες (οάϊοταχα) ΧΙΥ 6524. 
Βυξάντιον, μασχάλη τῆς Ελλάδος ΥΠ|Ι851.. ΒγΖδμίϊ ἥν π α 

ΒΘΥΨῚΒ 151 ὟΙ 2716. ἰθιρ]ατα ΟἸγιηρίδθ ΧΙ 4808. ἔταξβ 
Ἰθρθ γϑίφθηῦ π6 ααὶβ πουϑοῦϊατῃ μαρογοὺ ΧΠ] ὅ65α. τῦϑ: 
Χ 442.4. ΧΙ δ266. ΒΥΖΘΏΓΙ οοηγίναθ αποτηοῦᾶο ἐγαοίαπα . 
ΙΝ 182. --- ἀμίαι ΝΠ 218... ϑύννοι 1Π1 116 5αα. ΥἹΙ 8025 
8086. ξιφίας 8146. σκάρος 8200. 

Βυξεντῖνος οἶνος 1 218. 
Βῶρμος Μαυϊδημάγμηυβ ΧΙΝ 619 5α. 

Γαβινιακὸς πόλεμος Υ 2064. 
Γάγγρα Παφλαγονικὴ πόλις 1Π| 89 ο. 
Γαδειρικὸν τάριχος 1Π|118 46. ΥΙ 802 ο(ϑύννοι). 818 ἃ (ὄρκυνοι 
Γαίσων ποταμός εἷνγθ Γαισωνὶς λίμνη Ῥυΐεποπ πύον οὖ ΜΙ 
ὙΠ 8118 6; ἱπᾶθ λάβρακες 8118. 

Γαιτουλία: ἀΒρδταρὶ Ῥυδθρυθηθβ 11 626. 
Γαλάται Ὀ6]1ο οαρίοϑ 418 ᾿Ἰτατηο]αρϑηῦὺ ΤΥ 160 6. ἴῃ Ῥοπῃρᾶ Απίϊοοϊ ; 

ΕΡΙρμδηὶβ Υ 1948. δεῖπνα ΤΥ 1604. ϑρίδαξ Π ὅθ98. πέρνο 
ν. Γαλλικαὶ πέρναι 
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«λάτεια ῬὨΪοχοπθῶ 1 66 8.64. ΧΠῚ 5648. 598 6. 
ἀλήνη Ομ ΗΒ ἢ. ΝΙ 8014. 
ἁλήνη τηθγούσισ ΧΠῚ 87. 
“αλλικαὶ πέρναι ΧΙΥ θὅ76. 
“ἄμβρειον ΥῸ8 ΤΠοτηϊβίοο!! ἀοπϑῦίδ 1 808. 
“ανυμήδης ὃ Ιογα ταρῦυθΒ ΧΙΠ δθ6οα. δἃρυάᾶ ΟΠ ΔΙοΙάθῃα ν. “ρ- 
πάγιον. ἃ Μίποβ ταρίῃβ ΧΙΠ 6016. 
ἅτις ΘΥΤΟΥΌΤΩ το οΊηδ, ροβύθϑ, ᾿ἡτεργάτις γοοοῦδ, ἃ ΜΟΡ80 οὔπὶ 
ΒΠ1ὸ δαὰῶ βαῦτηοτβο ΚΠ 8466 --- 6. 

"᾿αυρανὸς οἶνος 1 268 

Ἔλα υτῦ8 80 Απύϊρμοιαο οοπαϊΐῳ ὙΠ 2988. --- φακῆ ΤΠ ΤΌ. 
ἕλων ὃ Συρακόσιος ἃ ΤιΔοΘἀδΘΙΠ0}}118 πῃ Ὁ6]11 βοοϊθίαξθιμ γο- 
οαἴαβ ΙΧ 4014. οἷα ἀοπδυῖθ Π6]ρ}185 ΝῚ 2815. ρβοίηδ τηᾶρηδ 
Αστισθηθὶ, μοτῦϊ ΗἸΡΡΟΙΙ ἴῃ αὐῦθ6 ΧΙ] 5841 ἢ, 
ἔνϑιος (Γενθίων 4404) ΠΙγτίδα τοχ, σίπο ἀθάϊδαβ, Ρ]θαγαΐο 
ἔγαΐγθ οοοῖ80 618 ΒΡΟΏΒδτη ἀΧΟΥΘ ἀυχὶὺ Χ 4408. οὔτ 1106 118 
Βοτηδια ἀραποίαβ ΧΙ 6188. 
ἐραΐστιος μήν ΤΥΟΖΘΙΙΟΤΆΤΩ ΧΙ 689. 
ράνα Ῥγστηδθδ, 'ἴπ ἄγθτα τησὐαΐα, ἃ ΝΙοοαδτηθηίθ ὑβϑῦι 118 
τπδίου ΙΧ 398 6Ἷ. 
ἔργυθα υτὸβ ν. Γέργινα 
ἔργυϑες ῬΟΡυϊδτῖβ ΜιΙΙοβίοσατα [δοίϊο ΧΙ 5248 --ο. 
ργιῦος ΑἸοχδματ! δαἀπ]αῖου, 8ῸὉ 60 ΟἸθδγο ΠΌΘΟΥ ᾿ηβουρύαβ 

ΥἹ 25δ. 5αα. 
ἔργινα αὐῦ8, ροβϑίθα, Γέργιθα ΝῚ 28θ0ε. 
ργίνοι ΟΥ̓ΡΥῚΙ δαἀυ]αύοτοβ 1 2588 βαα. 
ομανοί: νἱοῦπ8 ΙΥ̓ 158 6. 
αν ἀθ ρ8οθ Ἰορδίϊομιθϑ ταϊθθαπῦ ουτὰ οἰὐπαγαθ οδηΐα ΧΙ 

6216. 

1 ϑγοθῦτα Π]΄ατη 8. Ιου ἀδίθμαιυ ΠΙ 1788. Γῆἤ Ὀλυμπία ἀρυᾷ 
γιδουΒδηο8 ΧΙ 4620ο. Γῆς εἴδωλον ἴῃ ροϊηρᾶ Απύοομι Υ 
950. 
ρῆς 1. α. ἤδωνις ἀρ Ῥμοθηΐοοβ ΤΡ 174. 

αύχη ἡ Κρέοντος, Ἰφϑοτιῖβ χοῦ ΧΠΙΠ 560. 
ς παίγνια (ΗΠ 6αγ]08) ΙΝ 1764. 
ίας οοαπὰυβ (πὶ οοΙηο6618) ΙΧ 3884. 

ὕχος ὃ ᾿ἀνθηδόνιος, ὃ ϑαλάττιος δαίμων Ψ1᾽»Ἕ 2956 --- 2908. 
ΟἸΤΌΪ οἱ Βαῦοραθ ἢ 2960. Απίμθαοηΐβ οὗ Α]ογοπδο ἢ, 296. 
Θρίαπι οὐ Ναῖα15 ἔ. 296 9. ἱτητηοτίδ!β [απ ΧῪ 6798. νϑυϊδθ 
60 [Δ Ὀ.]46 ὙΠ 296 Ὁ---2970. ΑΥ̓ΘΡΌΠΙΒ πῶν18 [Δ ὈγΙοαΐου 296 ἃ. 

΄, Μελικέρτης 

- 
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Γλαῦκος Οτοίθηβιβ (ΜΊπμοῖβ ἴ) ΧΠ δ22:. 

Γλαῦκος ὁ - Χῖος οπργύμθοδιη ἔδοϊθ 40 ΑἸγαύϊζ Π6]ρ 8 ἀϊοαΐαι 
Ὗ 910}. 

Γλαύκων ὑδροπότης 11 440. 
Γλοῦς ὁ Κᾶἂρ ΥἹ 5ὅθο. 
Γλυκέρα ([οτύα586 ἡ Θαλασσίδος Χ1ΠΠ 586), ΗδΥρδ)]1 διηῖοα, δἷαε 

ΒΟΠΟΥΘΒ ΧΠΠ ὅ8θοά. ὅθδ 4. 4. Ξ Προ 8 οὐϊτηϊηῖ 8 56 ἀοἔθπαϊ 
ὅδά48. ἀθΘ Ῥαθγουαπι ϑηηοτθ ἀϊοίαια ΧΠῚ 605. --- ἀἰϊνοτβᾶ δ 
Πδὸ ΜϑηϑηαΥ διϊοῶ ΧΙΠ δὅ8δςο, οἵ 1. ἃ. 

Γλυκέριον τηθγογχ: δοαΐθ ἀϊούατη ΧἼΠΠ 582 6. 
“Γλυκὺς ᾿ἀγκών ἀρυᾶ Τ,γάο5 (ϑατάϊθυ8) Ἰαραπᾶν ΧΠ 5168, οὗ 

5151 δάῃ. ᾿ 

Γνάϑαινα ἡ ἑταίρα ΤΧ 8846 ΧΠῚ ὅ58Ρ. ὅθτ. ὈΙΡΒΠῚ ἀτηῖοα 
οἷὰβ [δοθίθ ἀϊοίω ὅ796 5αα. ὅ8δ8ε. ὅδ4 5.64. οὑτπῃι Μίδπις 
οἰτοτοαΐο ὅ78 6. , 

Γναϑαίνιον Οαταίπαθηδθ πϑρίϊ8: ἰθρί4θ ἀϊοία Χ1Π 5818 ξαᾶ. 
Γνήσιππος ὁ Κλεομάχου, παιγνιαγράφος τῆς ἵλαρᾶς μούσης Ἃ 

60384--- ν. Νόϑιππος 
Γνήσιππος ᾿ἀϑηναῖος Χοπορμοπίοαβ ΠΡ 151. 
ΤΓνώμη ἡ ἕταίρα ΥἹΙ 2454. 
Γνώσιππος 1ιΔοΘαδθιηοηα8, Ὠ6]1ὰο ΤΥ 1684. 
Γογγύλος ποιηθη Πο]ίϑουτι ΠΥ 178 ἃ. ᾿ 
Τοργίας ὁ Λεοντῖνος νἰΐαι ΒΟΌτΙα 885 ΧΙ δ48οα. 8. Β]αΐοι 

ΘΒ] αγ1118 ΟὈγαῦαβ ΧΙ δ0ῦ 46. δ Απὑβίμοπ Ὗ' 2204. 
Γοργόνες ξῷα Ν' 2210 --Ο. 
Γόργος ὃ ὁπλοφύλαξ ΑἸοχαπάγαχμη Μ. τηϑρτῖβ τη ΠΟΥ] 018 ἹΠῚΡ6 

ὑἰνῦ ΧΙ 588}. 
Τραινκοί 1. 6. Οαγαοοὶ 11 50. 
Γρᾶς ὁ τὴν ἀποικίαν εἰς Λέσβον στείλας ΧῚ 46θο. 3 
ΤΓραστωνία τῆς Μακεδονίας, ὉΪ] ταρα ῬΈΠΙΡΡΟ ὙΘΥΠῸ ὕθιαρο 

βοὶ ἀνθ οἰΐναθ ΠΠ 178. ᾿ 
Γρυλλίων Ατϑορερίίο, ῬΏσγμαΘ ραγδβιθαβ ΧΙΠ 591 ἃ. Μοπδπαι, 

βαίγτωραθ ΥΙ 2445α. 
Γρυμέα ταρτοίτχ ΧΙΠ 588. ' 
Γύγης Τιγάϊαθ ΤΣ ῬΥΪΠΙὰ5. δῦγθα οὖ γτρϑηύθῳ ἀοπαγίδ, ΠΕΙ͂ΡΕ 

ἀϊοωνι ΥἹ 2816. ν. Ἑταΐρας μνῆμα 
Τύλιππος ὁ Συρακοσίους ἐλευϑερώσας, βατῦϊ οοπα ηηπδίαβ ΥἹ 2848 

Γυμνοπαιδιαί ϑρετίαθ ΧΥ͂ 6180. 

Δαιδάλου ἔργα πάντα τὰ καλὰ καλοῦσιν ὙΠ 801. “]αέδαλι 
ὀνομάτων ΙΧ 8968. Ζ,αίδαλος οοασὰβ ἴῃ οοτηοραϊδ ὙΠ 298 
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αἴσιος 5. Ζαισίας ροϊοτϊογατη νϑμάϊίου Χ 424Ὁ. 

αἴτης ἥρως ἀρυὰ Ττοίδηοβ ΠΥ 1748. 
αλματία: γογγυλίδες καὶ σταφυλῖνοι ἀκήπευτοι ΙΧ 8694. 
αμασάνδρα γ. Τιμάνδρα 
αμασπὸς τῆς Συρίας: δαμασκηνά 11 4946. οἶνος Χαλυβώνιος 
1 284. 
ἄμιππος ααἱ οὐ Κεραυνός Χ 4168α. 
ἄμιππος ὃ ᾿Ἐπιλύκου τοῦ ᾿“μφιπολίτου, ΟἸΟΙΠΘΓΟΒΙ ΔΙΊΒ51τ5 
ΧΠῚ 6085. 

Ιαμοκράτης ὁ Ῥόδιος, ΒΟΥ ΡΒογύτη ἔαυϊοαΐου ΧΙ 500}. 
αμόξενος ὁ Ῥόδιος ὁοαττβ ΙΧ 4086. 4048. 
ἀμόφιλος ὁ Σικελιώτης: Θἴπ5 Ἰυχυτγίδ, Ὀ6]}1 56 7Υ1}18 οὔσϑῶ ΧΙ 
842. 

ανάη Βισαοηϊάθα, ΓΧ 8966. 
αἀνάη ΤΙΘΟΠΕΙ ἔ. τηθυθίτίχ, ΘΟΡΒΥΟΠ18 ὩΤΉ1Οδ, Τιϑοάϊοαθ ΤΘΡΊΠΔΘ 
Ἀπ] 1 υ8 ΧΠΠ 598 Ὁ 5αα. 
'αρδανία: ἸΠΡΟΙΒ δραα Ρῥυϊγοῦοβ ΒΟΥ Ὠστηογαβ ΥΙ 2124. 
τ Π15 Ὀ]αοταῦ ΥΠΠ 3888. 
αρεῖος ὃ τοὺς μάγους ἀνελών: ορὶτρμίυτα Χ 4844. 
αρεῖος ΑἸΘΧΘΙΠΑΥ Δανθυβθυῖαβ: υἱΐῶ Ἰυχυνοβα ΧΙ ὅ890. ρδ86- 
Πίσυτα τητ] πο ΧΙΠ ὅδ Ὁ. 46 ΑἸθχαπᾶνο αϊούυσταη ΧἼΠ 608 ο. 
κύλου κώμη: δαπδι ρΡίπρυϊβ ΠῚ 488. 

ἄάφνη ἀρπὰ Αὑὐοομβίδτα : 1041] οὐ Θρα]δ8 δὺ Δηὐοομβ ᾿ηβυϊυαΐδο, 
ἂἃῸ Ερίρβδπθ Ὑ 194ς., ἃ αἸγρο ΧΙ ὅ408. 
ἡψίας 6 ΘΟ]]ΘΡΊΟ τιχ βουτσασατη Αὐμθηΐβ ΧΙῪ 6146. 
ἐγίας ὁ Αἰγύπτιος μυροπώλης ΧῪ 690. 56. ἴρ86 οδδίγαν 
ΧΠ δδ2 . 
ἐνιὰς κύλιξ (ΟἸθαμύμῖ8 βῖνθ Αὐμθηδαὶ οὐστου) ΧΙ 4676. 471}. 

ἕλκων ποταμός: δελκανὸς ἰχϑύς ΤΠ 118 Ὁ. 
λφοί 8, ῬῃοοΘμβιυβ5 αἰγορὰϊ ΥΙ 28104, ν. Φάυλλος οὐ Ὀνόμ-. 

ἄρχος. “Ἰελφῶν ἄποικοι Μαεαρσποίοθβ δα Μαεθαπάσγυτη ΙΥ̓ 178 6, 
ΟΥοθβὶ οὖ ΟὙρὶβ ἀοπαγία ὙΙ 2316, ΑἸγαίϊβ. δηργύμθοο Υ 
1006. “Ζήμητρος Τερμουχον ἄγαλμα Χ 4100. ν. Θεοξένια. 
ἑλφοὶ καρυκοποιοί ΤΥ͂ 1178 6566. --- 4Ζελφικὰ μῆλα 11 80 ἃ. 6. 
ρίποδες Υ 1978. 1980. 1994. 202}. 
νϑιάδες ἔρυμα ϑιραγίδρ νἱοΐπυτα 1 8160. 4ένϑις οἶνος 814. 
ξιϑέα ἡ ἑταίρα ΧΙΠ 800. 
ρδας ὁ Μακεδών 8ΔῸ0 ΑΥ̓ΠΘΠΙ ΘΒ: 0.5 οαρῦυ5 Χ 4866. 
ρχυλλίδας ϑιρατίαπαβ, αὐἱ οὐ Σικύφος (παπιο Σίσυφος) ΧΙ 500 ο. 
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Δευκαλίων Οταοδίμοὶ ραΐθι ΠΠ| 860. ὁ ἐπὶ Ζ΄. κατακλυσμός Π| 
108 α. 

Ζ4΄ήλιον: γυρηῶ Υ̓ 218 6Γ. 
4]ήλιον (ἱερόν) ΑἰμΘμῖ5 ΝῚ 2848 
Ζηλιασταί ΑἴΠ6η15 ΝΙ] 2846. 

4ῆλος ἴπβαϊω, οἱϊπὶ Ὀρτυγία ΙΧ 8924, 8δῸ0Ὸ Οτοῦῖο Βογηδης 
οαρίω ' 2148αᾳ. ΑΡΟ]Π 18 ἐμοῦ! 80 Αὐἰμθηΐομθ θχρῖ! 
2148. αἵ ἐκ Δήλου πρόσοδοι 2124. ΟἸδαοὶ οτδουϊατη 
2966. Ιιϑίουμα ΧΙΝ 614}... παράσιτοι τοῦ ϑεοῦ ΤΥ 178Ὁ-ς 
ν. Βριζώ. ὮΘ111 οοαπθποταχμη ταϊηϊδίθτϊα ργαθδία θδηὺ ϑαγοπὶ 
(ὈθΙρμ15 ρ. 1786), ᾿ἴπμᾶθ ποιηΐϊηῶ οὨ]πατίδ, ογθῦγω ΠΥ 1721 
1188. Ῥβ]ουαπ) νϑίθβ ΑὐΠΘΏΙΘΗΒΙθ.Β ᾿ΤΠΡΘΥΙΌΤπι τη Υ] Εἰ πλθιπ 
γϑὐῦϊοϊηδῦ 11 8581. Ναχιογατη ρα] πη δθηθῶ ΧΙ 502 Ὁ. βέαύπαι 

ΔῸ Δηϊίοομο Ερίρβαπθ ἀϊοδίαθ Κ' 1948. --- ρίβεθβ λεβίας 1 
801, φάγρος 8214. ᾿ 

“ημάδης ὁ δήτωρ ΑἸοχαπᾶτο αϊνγίηοβ ΠΟΠΟΥΘΒ ἐγ θαθπάο8 Ρτο, 
Ροβαϊῦ ΝῚ 2610. Ὀθηηθαβ 6 Ἰ]οῖπῷ Π]1ὰ5 ΧΙΠ 591 ἢ, 

Ζημάρατος ἀρὰ Ῥαοιβαγαμη τορθῖ 1 29 ἢ. 
Ζημέας Ἰλοτηδα 18. 6 ἐϊ᾽οίηδ Π]1ὰ5 ΧΙΠ 591 

“4ημέας ν. Ζημῶναξ 
“ἡμέας Λάχητος ᾿Ετεοβουτάδης ΥἹ 2446. 
Ζ]ημήτηρ ᾿Ελευσινία ἴὰι ΒΑ51114 86 αὐθ ΧΠῚ 6091. Ἱμαλές (Σιμαλέ, 

109 8) ἀρυὰ ϑ'γγδοῦβᾶποβ Χ 416 06. ΠῚ 1098. Ἰουλώ ΧΙΝ θ188. 
ΜἭεγάλαρτος οὐ εγαλόμαξος ἀρὰ ϑοο]1ο5 Βοροίοβ ΠῚ 109] 
Χ 410... Ποτηριοφόρος Απίμοδθ Αομδθοσαμη ΧΙ 4604. Ζὺτ 
αρυὰ γγδοῦβαποβ ΠῚ 1098. Χ 4160. Χλόη ΧΙΥ͂ 6184, 
ἡ ερμουχος Π6]ΡΗ185 416. ἴουλοι οαμ τ] 6 πμ86 βϑοταθ ΧΙῪ 619: 
-- βυθυῖβ γῶν Ποτηδ 6 ἴῃ ἀτῦθ ἔογίδββθ 1 θ]]θσοπᾶδ ΧΥ͂ 678. 
οἵ. «άπ. 

Ζημήτριος ὃ ᾿ἀντιγόνου, ὁ Πολιορκητής, ὃ τῆς διαδοχῆς τελεῖ 
ταῖος (ΧΠ]Π 5988), Ατροβ οὐβιαθὺ Χ 414, Βποάσμ Υ̓ 206. 
Αὐμθηϊθηβίαπη δαπ]αίϊο ΥἹ 2ὅ88 584. 1ὔμυρμ8}10 οὖ Ρᾶθδ' 
ΘΘΙΘὈναύα5 ΙῚ 2ὅ80. ΧΥ͂ 6978. ἰἴρβ6 δαυϊαίοστατα οομίθπιρίς 
ΥὙΙ 2010. ἀθ Τηγβίηϑοιῖ δὰ]4 ἰοοαύυν ΧΙ 614684ᾳ. Φφιλ 
γελως ὟΙ 2610. δἃιογθβ ΧΠῚ δτ7οά. 5788. ὅ98 ἃ, Υ. Ζημι 

“Μάμια, Λέαινα, Μανία, υρρίνη. ἃ Τιδτοῖα ΒρΡΙ6 πα 10. ΘΟΗΨΙΝ 
δχοθρίαβ ΠΠ 1016. ΠΥ 128 Ὁ. γαβύϊαβ ΧΙ δὅ85 δα. ἴπ Θ 60 
ταθηδ βθάθηβ ρἱοίαβ ΧΠ 5868. -- Φ“ημήτρια Αὐμοπῖβ 161. ἢ 

Ζημήτριος ὁ Φαληρεύς Απύϊραίτϊ οὐ Οδββαπανὶ δἀπ]αΐον ΧΠ 6436 
Αἰμϑηϊθηβίαση οοαϑαση Βαθαϊ ΥἹΙ 2790. Ηοπιογιβίαβ ὈΓΙΠῚ 

ἴῃ βοθῦϑια ρχοδαχιῦ ΧΙῪ 620}. Οταξθυϊ ογηῖοο ρϑπθτη γἱΠΌΠΙα 
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τηϊϑιὺ Χ 4220. Ἰυχυτία οὖ ΒΌΡΟΥΌΙα ΧΙ δὅ420 38.4α. οοασαβ 
"Μοσχίων 8421. [Τιαταηρτύομῖβ ϑϑιηϊδθ ϑιηοῦθ ἀϑὰ5 ΧΙΠ 8998] 
ῬΙοστ8Β ὍΠΟΥ οἰὰ8 διηδ 8105 ΧΙ δὅ42 ἢ, 

Τημήτριος ὁ ΖΙημητρίου τοῦ Φαληρέως ἀπόγονος, Π611ὰ0, δ Απΐὶ- 
ΘΌΠΟ ΤΡ {πεβιποίμοία [μούαβ ΤΥ 167 οἵ, 

1ημήτριος ϑγτῖαθ τσ, ὁ ἐκ τῆς Ῥώμης τὴν ὁμηρείαν διαφυγών, 
Ῥίθωχ μΒοτο Χ 4400. ροραϊο οἀϊοβαβ “ 2118. 

Ἰημόδοκος Ἠοτηθηΐοιβ 1 184. 144---ο. 164. 
Ιημοκήδης ὁ Κροτωνιάτης ἰατρός (πματταίϊο Ηδτοἀοίθ8) ΧΙ] δ92 Ὁ ο: 

παράσιτος, ααἱ οὖ Ζωμός ΥἹΙ 2428. 
ὁ παράσιτος, ααἱ οὐ “αγυνίων, ἃ, Οπούμδθηδ, ᾿ΥΥ1Β8 

ἡμονλῆς ὈΙΟΠΥΒΙ1 τη] 0115 δαπ]αίον ΥἹ 2802 ---α, 
ημόκριτος ὃ ᾿4βδηρίτης οὐτα οἰνίθτΒ τὸν μέγαν Ζ΄άκοσμον 16- 
σίββοὺ οὐϊτηῖηθ 8βοϊ απ ΕΥ̓ 108 Ὁ. τηοῦβ 1 4061. Ῥτγούερογα 

᾿βουῖθα 88 οϑὺ ὙΠ1| 8540. 
ἥμος ὁ Πυριλάμπους Ῥᾶγομθ8 δ᾽θροῦ ΙΧ 8970. 
ημοσϑένης ὃ ῥήτωρ δῸ Ἠδτρᾶ]ο οουταρία5 Ι 24δ8α. ὙΠ 
841}, διηουθβ Χ11Π ὅ88 ο. 592 6, ὑδροπότης 11 446. ἃ ΑΔΒ πη 
᾿ὗ ἃ ΘΟΤΙΩΪΟΙΒ ᾿ΥΥΪβ8 Ῥτορύθυ αἰβουσηθα ἰηὔον διδόναι οὐ ἀπο- 
διδόναι ἴαοΐυτη ΥἹ 2284-- 2248. γ. Βριάρεως 
᾿ημόστρατος, ουἱὰβ Οροτδ, ΕῸΡΟ]15 Αὐἰο]γοῦτη ἴῃ ΒΟΘΏθ τη 60Π|- 
τηϊϑιὶ Ὑ 2164. 
ἡμοτέλης ΤΉΘΟΟΥΙ ΟἿ ἔγαύθυ, Ρ1188 ἸΌβοΥ ατηοβαβ 1 148. 
μοτίων ὨΟΤΩΟ αἰγο5 ραγαϑιζοσαση ραίγσομαβ ΥΙ 248. 
μόφιλος Αὐϊδίοί 6115 δοοιβαῦου ΧῪ 696 8Ό. 
ἡμοφῶν ὃ βασιλεύς Ογοδίθτα Ποβρι10 Θχοθριὺ Χ 4874, 
Ἰυοφῶν ὅορμοο}18 Π]1ὰ8, ΝΊΘΟΠΙΒ τηθυθίυ]ο18 διηδύου ΧΠ1Π ὅ82 οἵ, 
Ἱμώ Απθσουι Τ6 615 51:06. ΠοΙ ΘΟ 1 Π}1 διηϊοῶ ΧΙΠ ὅτ7ϑ8 Ὁ. 
ἵμῶν δῸ Ἠδυρδὶο δοτγυρίυβ ΥΠΠ 841, 
μῶναξ βῖνα Ζημέας Μουίπθηβ185 οθυζδιαϊπυτη σ] ΔἸ ΟΥΟΥ Τα 
πον ΤΥ 1564 ἃ. 6. 

ἐν νῆσος ν. 'Δριάδνη 
χγόρας ῬτΟΡΊΕΥ ΡΒ] οϑορμίδια ργοΐαρυθ ΧΠῚ 611}. 
χγόρας Τιγτηιοοὶ ϑδτηῖϊ διηΐουβ ΧΙ 4990. 
θάχμον ταρτοίσϊοῖβ, ἰοτίαθβθ ῬΏΥ]ΔοΙ: οορποταθη ΧΠῚΙ 96, 

Τῇ, δάη.) 
“ύμη ἡ Αἰγυπτία, Ριο]ατπααοὶ ῬΈΪ]1646ΙρΕΐ δταῖοι ΧΠῚ 6169, 
4: οἷα ατϑ8 οὖ βδοζα, ΧΠῚ 646. 
ἥευς οἰχία, ᾿ποταϊηῖβ Αὐμθηΐθηϑῖ5 αἰ 1 ββίτη] Υ 2124. 
ἥ Ὥς ταραϊοτια 1 ὅ 8. 
᾿ 



104 ΠΙ ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ 

Ζιυϑύραμβος ΒΔΟΟΒΙ ποιηθη 1 800. ΧΙ 468 ἃ. 
Διιτρέφης ἴῃ ῬΔΥΤΙΘΏΪΒΟΙ ΟΥ̓ΒΪΟΙ Βγτηροβῖο ΕΥ̓͂ 186: 
Δικαιάρχεια πόλις: οὐπ]ο]οσ τα αρυπάδηπίϊα ΓΧ 4018. 
Δῖνος Ῥογίαβ (γοϊα 6) Ὑ1]|Ι 8848. 
Διογείτων ὀψοφάγος ὙΠΠ 8488. 
Διογένης ὁ κύων, τῶν κυνικῶν προπάτωρ (1Π 118), [μαἱα!8 

δγηδῦου ΧΠΙΠ ὅ88ο. ρο]γροᾶθ οοσηθβο οὐτμῦ ὙΠΙ ΞΕΑΕ Ἵ 
ΠΙ 118}. ΤΥ 1δὅ88, 1ὅ9.. ΥἹ 2ὅ4.. ΧΙΠ ὅθδο. --Ξ Ζιογένους 
βακτηρία 11 498. 

Διογένης ὁ ᾿Επικούρειος ἐκ Σελευκείας τῆς ἐν Βαβυλωνίᾳ ἀρ 
ΑἸδχϑπάσαυτα ϑυυϊῶθ γθσΘ η ΤΩ ΡΊΟ ΠΟΠΟΥΘῪ 211 06. 80 Απίϊοομο 
ΟΟΟΙϑὰ5 211. 

Ζιογενιστῶν (4Διογενειαστῶν οοπϊ) σύνοδος Κ 18θ8. 
ΖΔίογνις ΤῬοιηοθύγι ῬΏΔΙοΥοὶ ϑιηδβίαβ ΧΠῚ 542 ἢ, 
Διόδωρος ὃ ᾿Δσπένδιος, Ῥγίπαρογοαβ οὖ ογμπΐουβ ΤΥ 1686, ὁ 

ΙΧ 4040. 80 ποὺ βοῇ νἱάθίαν αἀἰνθυβαβ 6886 
Ζιόδωρος Ἠ6]1ὰ0 (ρα ΑἸοχὶη) ΙΥ̓͂ 1654. ' 
Διόδωρος ὃ μέγας [ἣ Θεόδωρος], Ῥμδοηῖαθ ΕΥΘ511 ἔογίαβθθ δ 
γΘΥΒΟΥΒ 1 166, οὗ δάη. [ 

Διοκλῆς ὃ Κυναιϑεύς, ΟΘπορδᾶδ (ασθηι νἱ 6) ἱτηϊναίου ΧΙΥ͂ 688 Ὁ 
Διοκλῆς ὁ Πεπαρήϑιος, ὑδροπότης Π 446. 
Διοκλῆς ὃ ὀψοφάγος ΥἼΠ]|Ι 848. 844Ὁ. 
ΖΔιομεῖς: Ἡράκλειον ΥΙ 2δ0φῳὉ. ΧΙΥ 6144. 
Διομήδης 6 ΙΡΒ15 ὑγροᾶάθιη αἰοαγιὺ ΚΙ 2824. 
Διόμνηστος ὁ ᾿Ερετριεύς 6 ρτδθᾶι,. Ῥοιβίοα αϊγοβ ἴδοίαβ ΧΙ 

5808 5α. 
4ίομος βουκόλος Σικελιώτης Ὀποο] ΔΒ ἱπνθηΐου ΧΙΥ͂ 619 8Ὁ. 

Ζῖον τὸ Πιερικόν: τευϑίδες ΝΠ 8264. 
Ζιονύσιοι ὑγγϑμηϊ ἃ0 δαυ]αύουθαβ οἰγτουμηααίϊ ΥἹ 2496 5 

200οα. Διονυσιοκόλακες ΥΙ 2498.; Χ 4886. - ᾿ΙΟΠγΒΙ 
τηϑίου : ΗΠ Χ 488684α. ΡΒΙΟΧΘΗΙ ραύγομαβ 6 6---ἴῶ. γϑδίθ 
Ῥυθύϊοβαμη Οδυυμαρ᾽ Ἰ Θηβ1 08 νϑηαϊα!1 ΧΙ] 541. οχ Αθβοῦίδθς. 
ὑθιαρ] γα τηθηβϑηι Θαγθᾶμη Βαβύι! ῦ ΧΥ͂ 6986. τορὰβ ποδί 

Υ 2066. ἴαθυϊαθ ΧΙ 4828. πογοτυση σοοδθυϊογασα δε 
1Π 98ἅ. -- ΠΙΟΙ 515 ΤΪΠΟΥ ΤΑγθη 8 ̓ ἸΠΡΘπ 5 οαπ ΘΙ Όσ -.. 
ἀομπανὶῦ ΧΥ 100. γροδὺ ὑυτρίω ἴῃ Τιοοῖοβ ἢδριῥία τπηῖδο 
τηοχύαυβ ΧΠ ὅ416---ΟΘ. φιλοπότης Χ 48646. Ὀϊροπαϊ 66 
ὑδτηθη ἰηϑυϊαϊῦ Χ 4870. Ῥδθδῆθια 'ἱπ Αθβοῦϊδρισπι βοῖρῃ 

ΥΙ 2600. 
Διονύσιος ὁ Κλεάρχου Ηθτγδο]οδ6 ὑγγυϑηπαθ, ἱπητη 00 εἰδὶ α 

ΟὈθθα5 ΧΙ] 5498 --ἀ. 
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τονύσιος ὁ Ἡρακλεώτης ὁ Μεταϑέμενος ἃ 5ἰοἰοὶ5 δα ΕρίουγΘο5 
ἐγαπϑιῦ 11 2814 6. 1ῃ ϑμοσθ ργοΐαϑιιβ Χ 4876, 
ιονύσιος ὃ Ἡρακλεώτης αὐλῳδός ἴπ παρύϊ8 ΑἸοχαμπανὶ ΧΙ 
588. 

τονύσιος ὃ Θράξ Νοδβίου!β ροου]ατη δ ἨΗΟΙΆΘΥΙ ἀθβου! ΡΠ 61 
ΘΧ 8:66 ἴβϑοιθπάθσγτῃ οὐυταγὺ ΧΙ 4898. 
τονύσιος ὁ ἐπιστολιαγράφος Απέϊοο!ϊ ΕρΙρμδηΐβ ' 1950. 
τόνυσος ΟΘπορίομΐβ ραῖθυ 1 26ο. ᾿“γαϑὸς Ζαίμων νοοϑίυβ ΧΥ͂ 
θ7ὅ 8 Ξαα. Βαλχχεύς ἃρυα Ναχῖοβ ΠΙ780. Βαλχχευτάς, Βρόμιος 
ΧΙ 4θῦ4. Ζιϑύραμβος 1 800. ΧΙ 4θὅ8. Εὔας ΧΙ 408. Εὔιος 
ὙΠῚ 8680. Θρίαμβος 1 800. Ἰατρός 1 226. 1Π 86. ᾿ἸΙήιος 
ὙΠ 8680. Διμναῖος ΑἰΠ6η18, Πυαῖος ΧΙ 4θδ8. Πῆαινόμενος 

ΧΙ 0138. Μεθυμναῖος ΧΙ 4ἀθδε. Μηειλίχιος ἀρ Ναχῖοβ 

1Π τ8.. Ὀρϑός Αὐμδπηῖβ ΠΠ 8380. 1796. Πελάγιος 5ϊση1- 

βοαῖαν Διόνυσος ναύκληρος (ΗΠ Θττηΐρραϑ ὁοπη) 1 276. Πρίηπος 
ΤιΆταρβαοὶ 1 800. Συκίτης Τιϑοράδθιηοηθ ΠΠ 789. Ταῦρος 1 
886. Ογζίοι ΧΙ 47θε. τέλειος (1π ρίοίατω, αὖ νἱἀδίαν) ΧΙ 
4840, Ὑγιάτης 1 860. Χοοπότης Μερτπθβῖδθ ΧΙ ὅ88. -- 
νέος Διόνυσος Μιϊμτϊαῖο5 ' 2124, Απίοπϊαθ Αὐμθηῖβ 

1418... Ο. Οδ]στ]α ΙΥ̓ 148. --- ΒΆΘΟΠΟ 5866: ὁ κιττός Υ1] 

3260. ὁ κότυλος εἴγε κοτυλίσκος ΧΙ 4180. 4790. ὁ τρίπους 

ΤΠ 8135. Ζιονύσια ΑἸΒΘΗΙΘηβ απ) (αὉ] ῬΥϑηϑὶ οὖ ῥοῦ] ΟἹ τὰ 
βρθοίδθδηθ) ΧΙ 464 ἢ οἱ βδθρίαβ. ΒΕ] θοσαηι 848. Νωπογαυαντια 
ΤΥ 1494. Διονύσιον ϑρατίαθ ΧΙΠ δ7144. 4“ιονυσοκόλακες 
ΑΠοπῖ8 ΥΙ 2640. ῬΡΒΊ]Ἰβοὺβ βαοογᾶοβ ΑἸοχωπάσίαθ Ν' 198}. 
Βάσοπο Ἐοθαίθηῖβ βαότω ἴδοϊῦ ΑἸοχαπᾶρθν Μ. ΧΙ ὅ88ι. Ζιο- 
υσιακὴ πομπή Ῥίο]οτηδοὶ ' 1976. 202. οὗ περὶ τὸν Ζ1ιό- 
σον τεχνῖται ΑὐἰμοηΐϊβΒ ' 2124. ΙΧ 4070. ΑἸοχαπάτιαθ ᾿ὶ 
980. Διονυσιακὴ σύνοδος ῬΕΪϊσο]Θηπίατα ΓΝ 1490. πυρρέχη 
ΤΥ 6314. ΘὈΤΙ γϑύθσθβ θὰτι οαμοοπῦ ΧΙΝ 6288. ἸπηθρῸ 
Ἰ81βίστα ! στ! π8 τοίθυθηβ Αἰ πθηῖ5 ΧΙ] ὅ88ς. ἄγαλμα ἴῃ ῬΡοτηρῶ 

Ἰοτηδοῖ Υ 198... 2004. --- Βασοἢ 5 ἃ ἩΥΙΩΡ 8 παύγιιι5. ΠῚ 
84. ΧΙ 4θδ8. ΧΥ͂ 6986, οἵ. ' 2000. Διονύσου φυγή 1 26Ὁ. 
, ἐπὶ τὸν τῆς Ῥέας βωμὸν καταπεφευγὼς ὅτε ὑπὸ Ἥρας 

διώκετο Προιάπου αὐτῷ παρεστῶτος ἴῃ Ῥοτηρῶ Ρίο]θιηδοὶ Υ̓ 
ΟἹ 0. ἐξ ᾿Ινδῶν κάϑοδος ἴῃ οαάθτη ροιηρῶ 200. νἱπυχῃ 

Ἰπδτῖ τὙτιῦτο δαγθοῖαβ ἴρ86 ἰθιηρουᾶγθ ἀοουϊ, 1π46 ᾿Ζγαϑὸς 
αίμων Δρρε!]αῖαθ ΧΥ͂ θ7ὅς 84α4. Ατωρῃϊούγοπθιι ἀοοαϊῦ νηὶ 
ἱχέπτατη ΠΠ 386. οὈτίούα 5 δπιοίον Ἰαἰαγίω ογθάϊθαν Χ 429. 
τὐνυσιὰς ἄμπελος αρυᾶ Τοατῖοα [ 804. τηδίογατα Ἰηνθηὔοῦυ 
824, ρμαπὶβ οὐδ] ΐαθ ἱπυθηΐίοῦ ΠῚ 1110. Αἀοπίά]8. Ἄτηουο 
ἈΤΉΡΝΑΕτβ ΤΙ, 4 
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οαρίμθβ Χ 466}. --- Διονυσιακὰ ἀϑύρματα ΤΥ 148ς5. λαλιαΐ 
(. 6. 6 νἱπο)ὴ ΧΙ 4689. στολή ΚΡ 1484. 

“ιοπείϑης ὁ Λοκχρὸς ῬτδθϑυρΊ δου Ι 208. 
“ιόσκουροι: ΘΡα]δθ ΑΥΒΘμβ ἴῃ Ῥυγύαηθο οἷβ δρροβῖδδ ᾿Υ̓ 1376, 

Μίπουνῳ 615. θη ΟΡ] Ιου δοοίηϊῦ ΙΥ̓ 1848, 
“Διότιμος ἘΣ ρίουΥ! δάνθυβαυῖαβ ἃ ΖΘΠΟΠ6 ΕΡΙΘΌΤΘΟ δοοαδβαίαβ ροτῆί 

ΧΠῚ 611}. | 
Ζιότιμος ὁ ᾿4ϑηναῖος, ατἱ οὐ Χώνη, Ὠοτηο ὈϊΌαΣ Χ 4866. 
Φιόφαντος ὑϊΌϊοΘΠ ἴῃ παρ 118 ΑἸοσχϑηαιὶ ΧΙ δὅ88 8, 
Ζιφίλη ἱέρεια Αὐπθηῖβ ΥἹ 2844. Ι 
Δίφιλος οοτηϊοῦβ απαύμθοπαθ διηδΐου ΧΠΠ ὄὅτθοεαα. δὅβ8ϑε:, 

ἔδοοίθ αἰούαπη 46 ΟἸμδοσθρμοηΐο ραγδβιίο ΥἹ 248 δῇ, 

Δίων ὁ Χῖος ΒΔΟΟΒΙ Ββροπμάθυτη ῬΥηὰΒ οἰΐμβατα οθοϊη ΧΙ 
0888. 

Ζίων ὁ διάπυρος (πῃ ΤΙΠ06118 Δ Ὀ0]4) ΤΧ 401 ἢ 
“ιώξιππος ὁ ᾿4ϑηναῖος παγκρατιαστής, ΑἸΟχΘμαΥ Μ. δααϊαῖο, 

ὙΠ 251 ὃ: 

Ζορκία ῬΏδοαΘ ῬΏΟΘΗΙΟΙ5. Π]Π1δ ἴῃ Βποάϊοσατα ἔα θα]α ὙΠ] 861 ς 
Φόρκων Ατοδάϊοη!β ἢ. Χ 436α. 
ΖΙορύλαιον: δαὰδ ἀα]018 11 480. 
“Ιρακοντιάδες πελειάδες (ΝΙοαπαοη) ΓΧ 89ὅ ο. 
“ρίμακος Ὀ6111 5θγν1}18 οοπύτω ΟΠ1ο8 αἀὰχ ὟΙ 268 ἃ ξαα. 
“Ιρομέας ὁ Κῷος: στῖρῃϊ Χ 482 ἢ βαα. 
“ρομέας ὁ παράσιτος ((ἄθτη ἔοτίαββ δίαπ Οοαβ): ἀϊοίαμα ἃ 

ΑΟΌ1ο15. ον γ 115 ΙΝ 1820. 

Ζρόμων ἴῃ οοτηορᾶϊῳ οοαὰὰβ ΙΧ 3581, βούνυὰβ ΧΙΥ θ449, 
“Ιροῦσος ΤΊΡΟΙΙ ἢ Π| δ3α. 
ΖΙρυάς γ. ἉὩμαδρυάς 
“ωδώνη: Ῥίο]οτηδθὶ εὖ Βευθηῃΐοδθ ἸΧΟΥΪΒ ἱπηδρΊη65 δ βοῦς 

208 8. 

“ώριος ἁρμονία 6 τηογῦυβ οσχρ]ϊοδαία ΧΙ 6246 566. μελῳδὶ 
ΧΙΝ 6888. “Ζωρικὰ προσκεφάλαια ΥἹ 2566. «Ἰωρικῶς σὰ 

ἀντὶ τοῦ σίγμα ΧΙ 4678. 

Ζωρὶς ἡ Δοκρίς ΤΙΟΠΥΒΙ ΤαΪΠΟΥῚ5 τααίου ΧΙ 5841. 
ΖΙωρίχα ΟΒδΙδΣΙ διηΐϊοα ΧΠῚ 596. ἃ, 
“ΖΙωρίων ὁ κρουματοποιός (8816), ὁ αὐλητής (488 Ὁ), ἀρπᾶ ΡΒ 

ΠΡΡυαϊη τορι Χ 4850. ἰδοθίθ ἀϊοίω Ὑ11 8810 566. 

“ῶρος ταᾶρσῃα βὑαθατα ρᾳθν ΧΠῚ δ68 
Δώτιον: 60 Τυίορδβ οοτηῖδθβ 86 τθοθρθγπηῦ ΥἹ 2626. 
ΖΙωτίς ἸΘΙ͂ΥΒῚ ὉΧΟΥ, ὅγταδθ τηϑίου ὙΠ 29θ6. ἢ 
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γεστα τῆς Σικελίας ν. 4ἰγαί 

τἰρήνη ῬίοΙΘμηαθὶ ϑούθυ!β 6 Τ παῖ 8118, Ἐπποϑεὶ ΟΥ̓ΡΥΪ ὉΧΟΥ 
ΧΠῚ δὅ7θ8. 
ἰρήνη Ῥίο]Θτηδοὶ οἷαβ αἱ ΕΡΉ650 ρυϑϑίβθοϊιβ θγαὺ ὃ ραίτθ Ρῃϊ- 
Ἰδάθρπο διηϊοα ΧΠῚ 5698. 

υἱρηνίς ταργθύυῖχ, Πθοογαῦ8 δτηΐοα ΧΠΠ ὅ8θ0 Γ, 
ἄβη Ἠοτηθτῖοα 1 10Ό. ΠΠ 66 8 Ὁ. 

ὑχάτη Τριγλανϑίνη (οαϊ βϑαογῶ ἡ τρίγλα) Αἰμπθηΐβ ΥἼΙ 898 ἃ--ἃ. 
Ἑκάτης νῆσος, ΌΪ [6111 [116] βεοτβοδηὺ ΧΙῪ θ46)᾽. Ἑκάτης 
βοώματα αἵ μαινίδις ὙΠ 818, ν. Ἑλένη 
᾿Εκατόμπυλον Ῥαγίπογατη τϑσατη ἀοτη]οἰ] πὶ διθβυϊν τη ΧΙ] 518 ἢ, 
οἵ. δαη.}) 
᾿ἀβάτανα ῬΘΙΒΆΥΌΤΩ ΤΟ ΠῚ ΟΟΙΆΪΟΙ]]ὰΙΩ δϑϑίϊναπι ΧΙ 618 ἢ, 
ΑΙεχδπιᾶοσ Μ. 101 Βδοομο βϑοσῶ ἴθοὶϊ ΧΙ ὅ888. 

λένη ἰονὶβ 6 Νθιηθϑὶ Π]ΠΪὰ ὙΠ 8849. 6οχ οὐο πϑίω ΠΠ ὅτε, 
ΤΉΘβοὶ χοῦ ΧΠΙῚ δὅ7 ἃ. Ὁ. Ὀ6111 Ττοϊδη1 οααβῶ 560 Ὁ. Ῥα]οου τη, 
606 06. ΔῸ Αδργρἕ!8 τηυἱΐω αΙαΙοΙῦ ' 190. {. τηυπα 8 τα] 16 0118 
ἃ Μίρῃϑ]δο Π6]Ρ}15 ἀϊοαΐπβ, ἃ ῬΗΟΟΘΏΒ1θι8 αἰτορύαϑ ΥἹ 282 6 866. 

“εὐσίς Αὐἰζίοαθ: τηγϑύθηϊα ΙΥ̓ 1071. ἱερὰ ὁδός (δὰ αὐδιὰ Ῥγ- 
ἩΙΟπῖ68.6 ΒΘρα]οσατα) ΧΠῚ ὅ94:{. ϑταίοπίοδθ βθραϊολατι ΧἼΙΠ 
τοί, ᾿Ελευσινιακαὶ ψῆτται ὙΠ 285. 880. 
“ευσίς (Τ ὙΤῚ 1ῃ αγ063): Βαλλητύς ἴοντϊαθ ΤΧ 406. 407. 
“κῶν ὁ Κύπριος ὁ Σαλαμίνιος ἰοχίογ 11 48}. 
᾿χρύση Ὑγταρμα ΧΥ͂ 681}. 
ἡϊάς, “Ἕλληνες: τ65 81ρ68 ΧΙ 6246. 87] δυβθηθαιθ αϑι185 
ΓἼ 281 Ὁ 864. Τηδρ,  ΟΥ̓ΌΤΩ ῬΟΟΘΆ]ΟΥΆΤη 8118 ὃ, ὈΔΥΔΥ15 γθοθρύτϑ 
1 4010. 840 οἷβ πηϑορίπαβ δοοθρουαηῦ Βοιηϑηὶ ΥἹ 2788. 
λληνικοὶ μουσικοί ἴθ Μαπίπίβθαδθ οοηυν118 ΥἹ 2298. ἴπ 
Ταθοῖα, οαοὔτιϑ ποη πδϑοϊδαῦ 11 10, παϑοίξαν σοῖο συκῆ ὀλον- 

ἰοφόρος 111 17: 
Ἑὰς ἡ “Μεγάζη: ποταῖτιϊθ ολυδΒδ, ΧΠ 628 6. ΤΑΟΥ6Β ΘΟΙΥαΡΟΪ δὰ 

: Οββδ ρ] οσυτα εὖ ϑατηπίθυτα Θχθιηρίατη ΧΙ 618. 
Εἥσποντος δὉ ΔΑΙοϊδίααα ἴῃ Αὐμοπϊθπβίασα ροὐθϑίαθθτα τϑαδοῦμϑ 
ἽΙ ὅθῦο. πλατὺς Ἕλλ. ΠῚ 410. ἰχϑυόεις 1 94. ἀστακοί 111 

405 
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1068... πηλαμύς ΥΠΠ 8190. σκόμβροι 1 216. πθο ἔπηρὶ ἴὉ 
ὭΘ6Ο ὑπυμλαϊη π60 φ]διοῖβοὶ πϑβοιηίοῦ 11 624, Π60 ΡοΪγροᾶθι 
ὙΠ 819}. 

᾿Ἑλλώτια Οτοίθηβίαμι οὖ ΟουὨ ΒΊΟΥ αι βοῶ, ᾿Ἑλλωτίς 1. 6. Εὐρώπι 
Οτοΐαθ, ἑλλωτίς οογομϑ τηγγίθα ΧΥ ΘΒ Ὁ, οἵ. δάῃ. 

Ἕλος τῆς Λακωνικῆς: ᾿πᾶθ ἑλεάται ΤιΔοραθοταομίοσατη Βουυΐ Υ 
2128. 

᾿Ελουήτιοι διαγατη 6 ἤσν115 Ἰορσοθθηὺ ΥΙ 2884. 
᾿Ἑλπήνωρ Ἠοτϊδοηϊουβ 1 108 
᾿Ελπινίκη ΟἸτΔΟμ8. βουου, Οδ]]Πδθ ἀχοὸῦ ΧΠῚ ὅ89 6. 
ΓἝλωρος ποταμός: ρΡΊ8βο68 τηϑηδαρθῦϊ ΥΠ1] 3816. 
᾿ἜἘμεσηνοί: 80115 βδοτὰ ΧΥ͂ 698 6, 
᾿Εμπεδοκλῆς ὁ ̓ Δκραγαντῖνος οἸγταρΙομΐοῦ 1 86. Καϑαρμοί ΟἸγπ 

Ῥΐδθ γϑοϊζαῦ! ΧΙΝ 6204. ᾿ 
Ἔναλος ἴῃ ἕαὈυ]α Μοίμγιημαθα ΧΙ 4664. 
᾿Ενδυμίων Ὁ Ηγρῃο διιαύυαβ ΧΠῚ 5646. ' 
᾿Ενιαυτὸς χρυσοῦν ᾿“μαλϑείας κέρας φέρων ἴπ ροτηρῶ Ῥέοϊθπηδ, 

Υ 1988. 
Ἔντιμος ὃ ἐκ Τύττν ΤΩΔΡῸΟ δρᾷ Αὐϑαχθύχθα ΒΟΠΟΤΘ 
48 5Ξ6α. 

᾿Επαμείνων ἄρχων Αὐμθηῖβ Υ 2176. ᾿ 
᾿Επαμινώνδας ὃ Θηβαῖος ϑ1άθπ τορίοποια δ8Ὸ Αἰμθμϊθπβθα5 Υἱ 

αἰοαῦσαῦ ΧΙΥ 650. ΟἸγταρίοοτο οὖ ΟΥὐἐβαροσα, τηπβῖοῖβ τ 
ΘΙιβῦυ5 αϑὰ8 ΙΥ̓ 1846. ΤϑΟΟΠΪΒ ΤΠ ]ΠΊΘΥΘΙ νἰψανιῦ ΧἼΠῚ ὅ90, 
τηοαϊοαβ νἱούυβ Χ 4198: 

Ἐπειὸς ὃ Πανοπηιάδης Αἰγ4ϊβ δασᾶῃι ἔβυθῃβ ἱπ ῥἱούασα ὦ 
4δθε6ῇ 5α. ; 

᾿ΕἘπίγονος φύσει μὲν ᾿ἀμβρακιώτης, δημοποίητος δὲ Σικυώνι 
τηιβίουβ ΠΥ 1884. οἵ περὶ ᾿Επίγονον τὴν ἔναυλον κιϑάριθ 
ῬΥΪΠῚΙ Θσχθγοθαηύὺ ΧΙΥ 6878. 

᾿Ἐπιξεφύριος ὄρχησις 1 220. 
᾿Ἐπικιχλίδες Ποιηθυῖοδθ 11 05 Ὁ. ᾿ 
᾿Ἐπικλέης ν. Αὐτοκλέης 
᾿Επίκουρος: γιΐα ἀοοίτίπα βθοίαθονθ Π| 2796 βαα. ΧΗ ὅ46685 

κανών 1Π| 1020. ἀ6 σα ροβῖο ΘΒ 1110. 1194. 1828, 18 
1870... Ατομοβύγαθαβ δἷὰβ 'π ἀοοίσίηθ ἀαχ Ὺ Π.18 6. ΒΌΡΒΟΟΣ 
ΧΙ δ4769. οὐχ ΠιϑοὨὔ]0 ἃτῆογθβ ΧΙΠ 588 Ὁ. τἱαθῦαν ἃ ΘῸΠῚ ᾿ 
ΥἹΙΙ 2798. 54ᾳ. Ερίδατεὶ 80 Απύϊοομο ταρθ, 8 Νίβββθῃπβ, ἃ - 
Τα 15 ΘΣΡαΪϑὶ ΧΙ 5474. 

᾿Επικράτης ὁ ᾿Αϑηναῖος αἃ Ῥογβαγατῃ τϑρϑτι Ἰορϑέιβ ΥἹ 301 ᾽ 
Θοατθ οουγαρίαβ 229. ὃν 
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πιαράτης ὁ Αἰσχίνου τοῦ δήτορος κηδεστής, αυἱ οὐ Κυρηβίων, 
Ῥαγαβϑιίαβ ΥἹ 2424. 2448. 
ἔλυκος ... στράτου Γαργήττιος, παράσιτος (ἴῃ {ϊῦα]0 Αἰὐϊο0) 

ἐμενίδης Αἰζίοδτα Ἰπϑύγανιῦ ΧΙΠῸ 6096. 
᾿χαρίδης ὁ Πυϑαγόρειος ΤΥ 161 Ὁ. ποῃ ἀϊνθτβαβ νἀ δα Π611ὰ0 
δρυὰ ΑἸοχίη ΠΥ 16δ6. 
ἔχαρμος ἴαϊ8ο οΥραϊθ αν ΡῬΥΙΩῸΒ. ΘΌΙΙαΙη 1 806 Πηᾷ ΘΧΠΪΡΌ1586 
Χ 4298. 
ὠπεὺς ἐξ Ἰκάρου νήσου ῬοταρΊ]05 αποα οοιπθαϊῦ μαμὰ ἃ 
ϑδιποίῃγθ 0118 4615 ὙΠ 283 Ὁ. 

ὑρασίξενός τις, Ποτηο ὈΙΪΌΩΧ: Θρι αρμίατη Χ 4866. 
ἡρατώ Μυϑᾶτη ἱπγοοαὺ Αἰπθηδθιβ 11 ΧΙΠ δυηδῦου! ἰηἸ 10 
(Ρ. 556). 
Ἔρβουλος (ἴοντί. Τρεβουλανὸς) οἶνος 1 2716. 

ρέσος [ΘΒΌΪΟΥΌΙΩ: ΡῬΏΠ65 ἸηΒΙρΊ68 ΠΠ 111 ἢ, 
Ἰρέτρια: ἁλμυρίς (κράμβη) ΙΧ 8091, μᾶξαι ΤΥ 1004. ὕδωρ Π 
4θο.ἅ. φάγροι ὙΠ 2954, 3274. 
Ἐρετριεὺς ἢ ᾿Ερυϑραῖος (ξαϊῦ Ποταϊηὶβ ποτηθη), Ομῖα5. 1α81]- 
τη ρΊβίθυ οαπὰ ΞΟΡΠΟΟΪ6 οοπίαθυ]αῖα5 ΧΙΠ 604 ἃ 8αα. 
θετρικῶν αἵρεσις ἃ Μοπεβάρθιμο οοπάϊία 11 δδα. 
ριγὼν ποταμός: τῆσδ 1π80]68 ΠΠ 48. 
οιφύλης ὄρμος ΔῸ ΑἸοτηθοπθ [6 ]Ρ18 ἀϊοαύαβ ΥἹ 2810. 2588, 
ἃ ῬΕΟΘΟΘΗΒΙθα5 βυ ]αΐα8 282 ἢ 56. 

ὁ Αἰγύπτιος ἰχϑυοπώλης ΝΙ 2278. ὙΠ 8116. 
ὃ μυροπώλης ΧΠΙ 6126. 
ὁ ᾿ἀταρνεύς: ἴῃ οατὰ Αὐ᾽ϑύοίο]8. ούτηθα ΧΥ͂ 69θὰ 5644. 

μῆς 4όλιος (ουἱ ξαοτα ἴδοοσο ἰαθϑίαν ποραβ ΕΥγίμγαθαβ) ΥἹ 
ὅθα. Ἑρμῆς οὔπη Ηρτοὰ]θ οὐ ἀσῆοσθ οοπαποίαθ ἴῃ σΎΠι- 
8115 ΧΠῚ 6014. “Ἑρμαια Οτθιθηδίατη βαοτῶ (ὉΪ ἀοτηϊηὶ 
ΟΥγ8. Θρυ]δη 8 τηϊπϊοίσα θαηῦ) ΧΙΥ 6890. 6ἱ β8οθν Ὀοδχ 
ἰβεῖβ 711 2878. --- ΡΟΪΥΌΪ ρϑίον ΥἼ1 2960. Ἂβὶβ ἃ ογαῦμο 
1894. Υ 1920. Χ 4204. Βαοομυμι δα Νγβαθαβ ΠΣΙΠΡΠΔΒ 
Θἴδγεηϑ ἴπ ροτηρῶ Ρίοϊθταδθὶ Υ 2006. 5γυϊηρὶ5 ἱπνοπῖου 
848, βοίκλεψ (ϑορμποοὶθυ8θ), ΙΧ 4090. Ἠοτπθυίουβ 1 108, 
θ0,4, Μοτγουτ νοϑύϊα ἀϑὰ8 Αἰοχαπάᾶον Μ. ΧΠ ὅ8716. -- 
μαῖ ΔΙΠποπῖϑ ΠΥ 107}, ΙΧ 402. ἝἙρμαϊζ εἰδωλα δᾳδουχοῦντα 
1808. --- Ἑρμῆς εἶδος πόσεως 1 320. 

ἵππος ἰἰυίοοη ΧΙΥ 615}. 
βιὸς Μίτηποττηῖ δρθιαα]α9 ΧΠΠ ὅ98. 
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ἱἹἙρμόφαντος ΑἸοχδηάγϊαθ ἴπ ὑπθαίγο Ηοταουῖ οδγιηΐπα οσὶ ΧΙΥ͂ 
620 ἃ. 

“ἙΕρπυλλὶς ἡ ἑταίρα, Αὐϊδίοίε] 8. ρϑθῖθχ ΧΠΙ 589 α. 
᾿Ερύϑεια ἴπϑι]α ΧΙ 469 ἃ. ἢ, 4104. 
᾿Ἐρυϑρὰ ϑαάλασσα: ἰηᾶε. νἱίΐΒ ἃ Βάρομο δάγθοία ΧΥ͂ 6788. 

στρωματεύς ῬΙ8018 ΥΠ1 8228. 
᾿Ἐρυϑραί: ΟμΟρΡΙ τϑρηυτα ΥΙ 269 βαα. κλιβανίτης ἄρτος {ΠΠ 

1120. οἶνος 1 820. τρίγλα ἼΙ 8258. 
᾿Ερυμνεὺς ὁ περιπατητικός, ΑἸΠΘηϊομΐΒ πηϑρίβίου Ὑ 2116. 
᾿Ἐρυμάνϑιοι τῷ ὄντι σύαγροι ΤΥ 1808. 
Ἔρυξ τοοπϑ: γ΄ μθτῖβ βαοτὰ ᾿ναγώγια οὐ Καταγόγια ΙΧ 394 56. 

λυχνίς ΧΥ 681. 
᾿Ἐρυξίμαχος ὁ ἰατρός (ἀρυᾶ Ρ]αΐοπεοιι) Υ 1870. 
Ἔρυξις ῬΒΠοΧΟοΙΗΙ ραίου 1 6. ' 
᾿Ερυσίχϑων ὁ Μ:ωρμιδόνος, Αἴϑων νοοδῖπβ Χ 4160. 1π ἔαθαϊα 

Πε]δοα ΙΧ 892. 
Ἔρως: πϑίατα οὖ νἱβ αϊνίπα ΧΠῚ δθ18 5αα. οὕπι ΜΊπεσνᾶ ἵπ 

Δοδάθηηϊω ροβιθαβ 5614 6. οαπὶ Μογουτο οὐ Ηθγοῦ]θ ἴῃ ΚΎΠΙ 
ΠΔ8115. ὅ61α, δηΐθ Ῥιρῃδιη βϑοῖᾶ οἱ δοιϊαηῦ Ογθύθηβαβ 6 
Τιδοραδθβιμομ 5601 εἴ, ᾿Ελευϑέρια Βαιαϊοταη οἱ οο]θοταία 501 δα 
᾿Ερωτίδεια ὙΠΘΕρΡΙΪ8Β ὅ616. ἰτηᾶροὸ ἴθ Αοδάθτηϊα ἃ Ομπᾶσπις 
Ῥοϑιία, 6094. Ἔρωτες εἴδωλα δαδουχοῦντα ΙΥ 1808. Ἔρωϊ ᾿ 
κεραυνὸν ἠγκυλημένος ἴῃ οἴαρθο ΑἸοΙϊ ἰδ 15 ΧΠ ὅ846. Ἔρωτο 
ἄγαλμα ὁ ἐρώμενος (ΟἸεδγομα5) ΧΥ 6τ0α. ᾿ 

Ἑσπερίδων μῆλα 1Π 8286. 885. 840. ἹἙσπερικὸν μῆλον 880. ᾿ 
᾿Ἑσπέρου ροτιρα Ρίο]ετηδοὶ Υ 1974. ' 
Ἑστία Πρυτανῖτις ἀρὰ Ναπογαύαβ ΤΥ 149 ἃ. 

ἱΕστίαιος ὁ Ποντικός 5ύπα115 ἀοαϊίαβ πθ66 οὐἱθηύθη ὩΠΟΌΔ1 ΠΒ6] 

οοοΙαἀρηΐθιῃ 8016} νἱατῦ ΨΥ] 2724. ΝΕ 
Ἕταίρα ν. ᾿ἀφροδίτη. ταίρας μνῆμα 8. ΟΥ58 ἴπ ᾿ιγάϊα οοπαϊξα τ 

ΧΠῚ δ78ε Ὁ. Ἑταίρειος ν. Ζεύς. “Εταιρίδεια ἑορτή Μαρτιδδῖα! “ 

ΧΠΙ δ124. ρυὰ Μαδοθάομββ δὅ728. κα 
Εὐαγόρας ὁ κυρτός, Ποιπθί1 Ρο]ϊογοοίδθ ρατγαβίθαβ ΥἹ 244. 
ἘΕὔαϑλος ἃ ΟαἸγοῶ ἐταθίτα ἀπιαύαβ ΧΙ 6194 6. 
Ἑῤαίων ὁ Λαμψακηνός ραἰτίαθ ὑγγαπηϊάθπι αἀδρίναραῦ ΧΙ ὅθδι τ 

Ἑῤανδρίαι ἴοτϊαθ ΧΙΠ 5605. ῃ 
Εὔαρδις ἡ παχεῖα, ταϑτοίτχ ΧΠΠ ὅ88 ο. 
Εὔας ΒδοΟΙΙ ποῖηθῃ ΧΙ 4θδ8. . 

Εὔβοια ἰπϑα]α: ἄπιοι 1 21. κάρυα 11 δ4 Ὁ.ἃ. μῆλα Ι 211. οἷν! 

1 801. ΠῚ} 
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Εὔβοια ΤιΑτγταμὶ 8118, ΟἸδαοὶ ἀ6ὶ τηαΐοῦ 11 2900. 
Εὔβοια Απίϊοοβὶ Μαρηϊ Ῥϑθὶοθχσ Χ 4897. 
ὑβουλίδης ὁ διαλεκτικός Χ 4814, οἵ. ἀάη. 

ὕβουλος ὁ δημαγωγός, Ἀ6]1ὰο Ν' 1064. 
ὑδαιμόνων λαύρα ΑἸοχαπατίαρ ΧΙ] 6418. 
δικος ὃ γελωτοποιός 1 197 

ἤγορος ὃ ἱερεύς ΧΙ 418, οἵ. δάη. 
ἕίας ΡΈγγμδο δοουβαῖου ΧΙΠ 5904. 

ϑύδημος ἄρχων Αἰπεπηῖβ Υ 2180. 
ἅγυνος ὃ ταριχοπώλης Π| 1208. 
ϑυνος σοαὰι5 ΙΧ 8198. 
υνος ὨοηΟ Θἰοσθηβ ὙΠ 8426. 
ιἰος ὁ Διόνυσος Υ1ΠΠ 868 Ὁ. 

ὕιος ὁ Χαλκιδεύς {ἸὈ]Ο6 ἢ 1ῃ ππρ.115 ΑἸοχαματὶ ΧΙ 588 
ὕκλεια ταργθίγιχ ΧΠῚ 588 6. 

λείδης ἄρχων ΑἸΠμΘ6η15 ΧΙΠ ὅτ εὖ ἐοτγίαββθ 11 829 6. 
τὐχλείδης ὁ Σμικρίνου ρδταβιαβ, απὶ οὐ Σιεῦτλον ΥἹ 242 Ὀ0. 260 6. 
τὐκλείδης ὁ ᾿4ϑηναῖος: ὈϊΌ]]οὕμθοο 1 88. 

ὑκράτης ρατδβιία8, αα οὐ Κόρυδος ΥἹΙ 240---2416. δριά 
ῬιοΟ]οτηδ θατη οςοτητηογδίιβ 242 Ὁ, 245 6, ἰδοοίθ ἀἸοίω 24 ἃ 
- φ 246 ἃ. 

ὑλεὺς ποταμός: ἀηρσαϊ!]]86 ὙἼ1Π 800. 
ἡὐμένης ὁ Περγαμηνὸς ὁ Φιλεταίρου ἀδελφιδοῦς τιϊτηϊο γἱηὶ πϑὰ 
Ροτπῦ Χ 44866α. 
ὑμένης τοχ ΔῸ Α558115 ἸπᾶρΊ0 ργϑίϊο ροῦθοβ 81008 διμθραῦ ΙΧ 
81 ἃ, 

ὕμηλος Ἡοιηρηίοαβ Χ 4833, 
ὕνομος ν. ᾿'ἀρχίας 
ὔνοστος ὁ Σύλων τῶν ἐν Κύπρῳ βασιλεύς, Ῥιο]δτηδοὶ ϑούθι18 
ΘθποΥ ΧΙΠ 5766. 

ους ΒΘΥΥΟΥΏΌΙΩ 1 91Ο1Π1ὼ ΤΟ ΌΘ]]ὰτὰ ἀὰὺχ ΥἹΙ 2788. 
ξενος ὃ Φωκαεύς: οατὰ Ῥοίΐα, Ναηὶ Π]ϊα διάοτθθ ΧΠ]Π δ708 Ὁ. 
ξίθεος ὁ Πυϑαγορικός: ἀϊοίαταη ἄθ δηΐτηδ, ΘΟΥΡΟΥΘ ἱποϊαβδ, 
ΤΥ 157. 
πάλαμος ν. Σχίρπαλος 
πατριδῶν τὰ πάτρια 5οτὶρίεα ΙΧ 4108. 
οιπίδης ὨοτηΟ ἔδτηδιθ ΟῚ ὈΟΠδ6 ἴῃ οομποθαϊ ΧΙ 482 ο.. 
οιπίδης ὁ ποιητὴς ἐν παισὶν ὠνοχόησεν ᾿Δϑήνησι τοῖς ὀρχησταῖς 
καλουμένοις ἃ 4246, ἴῃ Ιοᾶτο ἰηϑα]ῶ ΟοΙημποίδίαβ 11 61. 
Ατοπο]αΐ ἀ19ροπϑαξυοθτη, Ασα ρΒ 1011 υχοότότη, διηθαῦ Χ 1198 ἃ 6. 
ἃ [αἸὰθ ἰττίθα8 ΧΠῚ 582. 4. ὈΙΟ]]οΐποοΣ 1 88. ΟΥΠ1η8, Θ᾽ 8 
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ἃ. ϑόρβοοῖδ τοίαξαία ΧΠῚ 6045, ταυ]ϊθυατα. δὲ οβοῦ οὖ δπιδίοι 
ΧΙΠ δ576. ἴῃ αῇδουύθυβ ἀθριηροπαὶβ ΒορΡΏΟο]6 (ν6] βοβῖρβαπθὶ 
ΠΟΙ Ἰηξονίον ΧΙῪ 6524, οἵ, ἀᾶπ. Χεπορμδηῖβ ἱπηϊξαῦον Χ 4187. 
-- Εὐριπίδης κύβος 1 2410. 

Εὔριπος Πυρραίων ΤιαΒὈϊογατα ΠῚ 886 εὖ 888. 

Εὐρύαλος ἸΌγοΘαΒ ΧΠῚ δὅθ4 ἢ, 

Εὐρύβιος ἘπγγΒμ6ὶ ἢ, ἃ Ηδγου]α προαίαβ ΙΝ 1588. 

Εὐρυδίκη Ογμμδο ἢ ΤΥ 1568. οὑπι ΟἸγιαρίααθο δ] ΧΠῚ 
800 ἢ. ᾿ 

Εὐρυλκλείδης (ρτδρδυιριαίου ) 1 196. 
Εὐρύμαχος Ἠοιηοηοαβ 1 170. Αθβομγίθυβ ΧΥ 6670. 
Εὐρυμέδων Αὐϊδίοί6}15 ἀοοιβαίοῦ ΧΥ͂ 696. 
Εὐρύπυλος Εἰυγγδίμθὶ ἢ, ΔῸ Ἠδύοα]α προϑΐαβ ΠΥ 1588. 
Εῤρυσϑεύς ἨδτΟῸ]18 ἃτηδβῖὰβ ΧΠῚ 6084. 

ἙΕὐρυτίων ὁ κένταυρος 1 106. ΧΙΥ͂ 6188. 

Εὐρώπη ἃ Οτοίοηβιθυβ ᾿Ελλωτίς νοοαΐα ΧΥ͂ 618. 
Εὐρώπη ῬΆΠΙΡΡΙ 6 ΟἸθοραίτῳ Ἰὼ ΧἼ1Π ὅ571 6. 
Εῤσεβίη ν. Σωφροσύνη 
Εὐτέρπη ὙΠοΙἰβύοο}18 τηϑῦον ΧΠῚ δτ6α. 
Εὔφημος ἄρχων Αἰμοηῖβ ΚΝ 2118. Ὁ. Ι' 
Εὔφημος ΒοΙηΟ τηδ]Θα]οῦ8, ἀπ]ὰ8 6 Ῥϑυο}15. Π1115. σοπέα ὈΘΥΗΔ 
Ὗ 2204. 

Εὐφορίων ὁ ποιητής ἀρυᾶ Ῥυγίαμῃϊη Βοβρίθοιη δὐτίαβ ΧΙ 476 
Ἑὐῤφραῖος ὁ ᾿Φρείτης ἃ ῬΙαύοπο δὰ Ρογάϊοοδηη γϑρθῖη τηΐββαβ αὶ 

δοθοῖ, ἃ Ῥδυμηθηῖομθ ΟΟΟοΙβαβ ὅ08 ἃ 6. 

᾿Εὐφράνωρ ὁ Πυϑαγορικός ἰλῦϊδθ οδηΐαβ ροϑυϊίαβ ΙΥ̓͂ 1848. 
Εὐφράνωρ ὁ ὀψοφάγος Υ1Π 845}. 
Εὐφροσύνη τηρτούνχ, {Ὁ]]Οηἷβ ΕΠ] ΧΙ] 588 6. 
Ἔφεσος ατὸ8 ἃ ϑδιηίογαμι βϑυνῖβ οοπθϊία ΥἹ 2618. οΥδΟΌΪΙΣ 

οοημαϊξοτίθα5. ἀθίυτη Υ1Π 8614. --- Ἑταίρα ᾿ἀφροδίτη ΧΙ 
δ188. ῬαΘΥ ἴῃ Ναρίμμϊ βϑουβ ροσαϊὰ τηϊηϊβέγαηΐεβ [δὰ 
νοοαῦ! Χ 426 ς. ἀοπατγίαμι ΠΘΙρΒῖ5 ΧΠῚ 6050. -- Ιαχατῖα ΧΙ 
δδὅο 8αα. --- ἁλμυρίς (ιράμβη) ΙΣ 8698 δέλφαξ ΙΧ 818: 
κόγχαι λεῖαι Π| 928. μύες 8710. 908. μύρον μεγάλλειον Χ᾿ 
0898. σκάρος ὟἼΙΙ 8208. γρύσοφρυς 828. ἢ 

Ἔχαρος (Ἔσχαρος “0η1) Οπορὶ Εγγίμβτδθοσατη τορὶβ δϑαϊαῖο ᾿ς 
(προκύων) ΥἹ 2ὅ98. ] 

᾿Εχενίκη Το], τη] 16: χρυσῆ ἡδυποτίς ΔῸ 68 ἀϑαϊοαία ΧΙ 4069 
᾿Ἐχινάδες νῆσοι 1 804. 
ἱΕωσφόρου πομπή Ρίο]οπιδοὶ Υ 191. 
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ἄκυνϑος Ἰπϑυῖΐα: οἶνος 1 38. 
χκύνϑιοι (Η]5ρ81}1) ᾿πιῸ61168. ΧΙ 5288. 

υχος: (46 ΤΠ6ΥῸ ὈΙΌΘμαΟ ἰὸχ Χ 4298. 

Ζαριάδρης οὗ Ηγϑύαβροβ ἔγαῖθυ ὕἴβῃθυῖβ οὖ Αἀομὶάϊθ Η}11 ΧΠΙ 
δ18. Ζαριάδρης τῆς ὑπεράνω Κασπίων πυλῶν μέχρι τοῦ 
Τανάιδος ἐκυρίευεν ὅ15 Ὁ. οἷα οὐ Οἀαὐ 415 διποσθβ ὅτ Ὁ Βα6. 

“εὺς Αἰγύπτιος ν. ΝΝΜεῖλος. 4Διδυμαῖος (ἀρ Αοἰο]ο5Ὁ) ΧΙ 417 Ὁ. 
Εἰλαπιναστής ἀρὰ ΟΥρΙ1οΒ ΙΥ 1748. ᾿Ερκεῖος (ουϊὰ8 τῶ β1Ὁ 
ἀἴα) Υ 189. 'Ἑταίρειος (ουἱ 5δογὰ ἔδθοϊξ [δ80 Ατροπδυΐα) ΧἼΠ 
δ12α. Καταιβάτης Ταγοηΐϊ! ΧΙ 5221, Ζίες Κτήσιοι ΧΙ 418 6. 

Μενδαῖος 1 280. Ξένιος (οαϊὰ5 πιθηξὼ ὑθγίΐα 1 ΟΥθίϊο β 

ΕΥ551.115 νοοδίυτ) ΠΥ 148, Ὀλύμπιος] 86. Πελώριος ΤΏ 6588- 
Ἰογυτα ΧΙΥ 6404. Σπλαγχνοτόμος ἀρὰ ΟΥργῖοβ ΙΥ̓ 1148. 
Σωτῆρος κρᾶσις, πλήρωμα, ποτήριον 1 290. 1Π|5884. ΧΥ͂ θ718.. 
692} Ξ.α. Τέλειος (οπἱϊ ᾿Ιθαὐϊοηθβ βαμθ) 1 1600. Φίώλιος ΥΙ 
2590. Ζιὸς πομπή Ῥίο]οτηδ6ὶ Υ 2028. --- ποία ]ε5 ΙΧ 570 56. 

ὉΙΛΟΥΘΒ ΑἸοΙηθηδ6 ΧΙ 1819. 4746, Ῥῃίμῖαθ ΑθρΊίθηβὶ8. ψὴν- 
δΊηΙΒ ΙΧ 89ὅδ8, 8}1 ΧΙΠ ὅθθα. Ταπία!: νἱπάθχ ὙΠ 2810 6. 
Ῥτοιηθίμοὶ ΧΥ οΤ26. Ιαρίΐζοενῦ Ἠοιϊηθυίουβ 11 122 9. ΧΙ 

6110. ὙΤπηοίμοὶ 11 122 ἃ. ὀρχούμενος 1 220. ἀρίσταρχος 
(ϑιπιοπ 465) {Π| 99 Ὁ. --- Διὸς ἄνϑος ΧΥ 6194. 0684. Διὸς βά- 
λανος 11 ὅ89.4.6. ὅάο. Διὸς ἐγκέφαλος ΧΙ] 5146. δ329. -- 
γ. Μενεκράτης 

εφύριον ῬΤΟΙΩ απ ΓΤ] Τη ΑΥ̓ΒΙΠΟΘΘ Ὑ ΘΠΘΙ5 ἰθιη0}]0 ἰημβῖρπθ ὙΠ 
518 5αα. 

ϑὸς ὁ κιϑαριστής: ἴαοοία 6. 6ο ἀϊοίατη Βένγδίζοηϊοὶ ΥὙΠΙ 
8510. 

λᾶς ὁ Βιϑυνῶν βασιλεύς Οε]αϊαγυτα ἀποὶθυ8 Ἰηβι ἀ]αῦμπβ 1088 
ρουὖ 11 ὅ8. 

Ἰνοποσειδῶνος ἵερόν ΜΥ]8515 Οαγίαθ 11 428. Ὑ1Π 3387. 
νῶν (ἘΠ αὐ) Ῥδυτηθηῖ15 διμδβϑία8 ΧΙ 506. 

νῶν ὃ Κιτιεύς (ὁ Φοῖνιξ ὅ08 6) Ἰγασυημάμβ, ἀρροῦτιβ βιδν185 δ 
χΕ8.01}18 11 66 ἔ. οὐλὴ Απίσοηο οοτηϊββαύαβ Χ ΠῚ] 608 6. ῬΌΘΓΟΥ ΠΣ 
ἍΤΠΟΥΘ ἀ8ι8 ΧΙΠ 5636, Ρεουβδθὶ διηουθα8 ἔανεραῦ ΧἼ1 601 6“. 
ὑψοφάγος ὙΠ]1 8464. ἰπταθαῦ ΡΕΥ οαρρδτὶα ΙΧ 8700. ἀἸοίατα 

1864, --- Ζηνώνειος ὑφήγησις ΙΥ̓ 1080. φακῆ 1014. Ζηνω- 
ὑκὸς κύριος ΤῊ 160. 

γῶν ὁ Κρὴς ᾿Δοταξέρξῃ προσφιλέστατος 1 220. 

οὐνῶν ὁ ̓ Επιχούρειος ΧἼΠΠ 6110. 
.:.. Ῥαγαβιδ οοσποίμθη ΥἹ 242 ο, 
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Ἥβη ἀεῖ5 Ροουΐα πιϊηἰβίγαπβ Χ 4966. 
Ἡγήμων ὁ Θάσιος ἴῃ Ἰαάϊοίπηι νοσαύπβ δὺ ΑἸοϊἱαᾶθ 1 θθιδξαβ 

ΙΧ 4010. ᾿ 

(ΙΝ 155) ἢο15 αὐϑιεπορες ΠΠ1 804. 
Ἡγησίας ὁ κωμωδός ΑἸοχϑαηάγαθ. ἴπ {πμθαΐῦτο Ηθβὶοαϊ οϑΥΠΙΪΠ8 

δσὶῦ ΧΙΥ͂ 6904. 
Ἡγησίλοχος ὁ 'Ῥύδιος οὐππὶ Ἰαχατίαθ ἀραϊίαβ Χ 4446 866. 
᾿Ηλακατῆνες ν. ᾿Ιχϑύς ͵ 

Ἥλιος ρα] Βπηθβοθμοβ ΧΥ͂ 0986, παγίρσίαμη οἷὰ8 ΧΙ 1818, 
409 ἃ 5αα. - ἢ} 

Ἡλίου πόλις ΑΘσγρίϊ: ῥῃοθηὶχ αυὶβ ΧΙΥ 665. 
Ἦλις, ᾿Ηλεῖοι: ᾿ἡπόλλων Ὀψοφάγος ὙΠΙ|Ι 846. ραυϊ]οτγι ἐπα! πἴβ σοτὺ 

ἰατηῖπα ΧΠῚΙ ὅθ, 609, ΕἸοΙ Βοροίϊβ οὖ ΤΠ θββα]β πδρὶς 
τυραν ΥΠΠ 8ὅ08. οὈτῖοϑὶ Χ 4436. οοααὶ Ε]6ἱ 1 214. -- 
ἴρινον μύρον ΧΥ 0886. Πλαγγόνιον μύρον 6906. ὕδνα 11626΄ 

Ἡμέρας εἴδωλον ἴῃ ρῬοτηρα Αποϊοοῦϊ ΚΝ 195. - 
᾿Ἠοίη Αϑοτδθῶὼ δὺ Ηθβίοαο διηϑία ΧἼ] ὅ91. ᾿ 
Ἤπειρος: οᾶπθ8 ΧΙ ὅ40α. ᾿ 
Ἥρα: Οοοταϊῃ βϑογὰ (δ αὐ88 56γγ15 δαϊΐαβ ποη 6βῦ) ΥἹ 2020 
ΧΙ 6894. ἴῃ Ιῳϑοϊπῖὶο Ῥτγογηιηξαῦο Ῥαπθρυτβ ΧΙ δ41 0. 
Βατηϊοσατη Ἣραϊῖον οὐ Ἣραϊῖα ΧΙ δ2δεἜ, βιτηα]δοῦαπι ϑϑτηπαν ; ἣ, 
ἃ ΤΥ πἾβ τρία οὖ γϑαάιζατη ΧΥ 672} 844. 6] Β80Υ ΡῈ. 
γοη68 δρυὰ ϑδιηΐοβ ΧΙΥ͂ θὅδαν, ὁ πυλεὼν στέφανος ἴδοι 
ἄδϑιποπθ ΧΥ͂ θ788. [Ιαπὸ δ υθαγ ατσιιπη ἱπίασιαπι αἰΐα ᾿ς 
5216 5ᾳ. ἄγαλμα ἴῃ ροτηρῶ Ρίο]ομηδοὶ Υ 201 6. ἴπὸ Ηοτηθιῖο, 
1ΠΙ 123. ' 

Ἡραία τῆς ᾿ἀρκαδίας: νἱππη το]γ ἤσθατῃ 1 816. 
Ἡραίτης ὅρμος ϑαυηίογαμιη ΧΥ͂ 672}. 

Ἡράκλεια ἡ Τρηχινία ἃῸ Ηρτοῦ]θ οοπαϊία ΧΙ 4616 5646. 
Ἡράκλεια ἡ Ποντική: οἶγξθϑ. ΟπΠ68 ὑϊρῖω οᾶπουα ἀοοίϊ ΕΥ̓ 184. 

αὐ8 ἃ ϑιγτδίοηϊοο ᾿ἀνδροκόρινϑος νοοαΐα ὙΠ 851, οἵ, {|| 
ϑῦ2 Ὀς5. Ἡρακλεωτικὴ παρασκευή 1. 6. Ἰαχαγίοβα ΙΡ' 168 
οὗ, δάμ. -- ἀμύγδαλα ΠΠ| ὅ8 46. δ4Ὁ. οἶνος 1 8390. ὀρῦχτος 
ἰχϑύες ΥΠ]Ι 8381.. σχύφοι ΧΙ 7820. ὅθ0α (απο δἰ διὸ ἰοί 
ἨθΥοᾺ]18 Βουρὰβ ᾿πύθ]]θρ μ68). | 

Ἡρακλείδης ὁ Μαρωνείτης ϑοας 8 τορὶβ δαυ]αίου ΥἹ 2ὅ28. 
Ἡρακλείδης ὃ Ταραντῖνος ῬΆΠΙΡΡΙ Υϑρὶβ δἷπβ απθπὶ ΒΟΙΊΔΕ ΤΕΡῚ ὦ 

οἰθοθυππῦ δαα]αῖον ΥἹ 261 8. ] 
Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος Β8ΙΩΌΠΟΔΘ τηπομίπαθ ἰμνθηΐον ΧΙ 

0340. ΡῚ 
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Ἡράκλειτος ὃ Μῆιτυληναῖος ϑαυματοποιός 1 208. ἴῃ ὨῸΡ115 

ΑἸοχϑπαᾶνι ΧΙ ὅ88 6. 
Ἡράλλειτος ὁ Ταραντῖνος, οἰ παγοράπβ ἴῃ παρύ!5 ΑἸοχϑηάᾶηι ΧΙ 

888 

Ἡρακλέων ὁ Βεροαῖος δῸ Απύΐοομο Οὐγρο ποπογίδιβ δποῦαϑ ᾿Υ͂ 
158 Ὁ. 

Ἡρακλῆς Ἰονγὶβ οὖ ΑἸολθηδθ ἢ ΧΙ 7816. Ιονὶβ εὖ Αϑβίθυϊαθ ἢ 
ΙΧ 8924. ΟἸγπίμυβ οἰπβ 6 ΒοΟΙθα Π]1ὰ8 11 8846. 58οτῶ δὲ ἔδηβ, 
ΑἰΠ61Π18 ΠΙΟΙ ΘΗ ΒΙ ΤΩ ( ] ΒΟΌΓΥΔΥΠΙΗ τιχ ΘΟ]]Θσ]ατη) ΥἹ 2608. 
ΧΙΥ 6144, ἴῃ Ογποβᾶῦρο 1] 2846, ἴπ ΟΠ 8 ΟὙΤΩΠΆΒΙ18 
πη Οὑτη ΑἸΊΟΥΘ οἱ ΔΜίθυοαυϊο ροϑιύαβ ΧΠΠ 5014, οἰνιστήρια 
ΘΡΒΘθοσατα ΧΙ 494 δ΄η, ΡὈᾶγαβιιῖ] δυο α]18 ΥΙ 2858. 4. 289 ἃ 6. 
Οτοΐομα Χ 4418. Ἐοτηδθ (ὉΪ ὑγϊυτηρῃδηθίατη δρα]86) [Υ͂ 
1580. 221. Βεαοριαοίθβ ΤᾺ] ἡ 21ὅ ο. Ἰοοὶ ἱποουίὶ ΧΙ 
4610, οἵ δάπ. -- ΗδΥοαΪθ5 ΠΟῚ γίγίας18 86 ΟἸΠΠ18. τη ]]1ὑϊ6] 
δυοίον ΧΙ ὅ12 εἴ. ἀδηφάγος Χ 4118 544. Ὀσθα]ὰ σαιάθηβ 
ὙΠ 216. ουτὰ ΤΘΡΙθο οθυίϑιηΐηδ Χ 4110. 4128}. ῥυϊπλὰ8 
ΒΟΥΡΙΟ υὑ8ὰ8 ΧΙ ὅθ08ᾶ. Ἡράκλειος δεσμός ἴῃ ΒΟΥ͂ΡΒο [Ὁ]. 
Ἡράκλειον ποτήριον ΧΙ 4096 504. δαμδθ οδ]1δ6. δ᾽ βδοσδθ 
ΧΙ δ128,. Ἡρακλέους κοῖται Ἰ01ᾶ. διηοτοβ ΧΙΠ δὅθε., ΙοΪὰθ 
ΒΙΠΟΥΘ ροβϑατηθείαβ ΧΙΠ δ60ο. δα δασομθβ Ἔχρϑαϊο Χ 412 ἃ. 
δα Οδγοθη γθΙΘη5 Ὁ 178 Ὁ. Εατγίο νἱοῦο Ηθγϑοϊθδιη ΤΥΘΟΒΙ 8 ἢ] 
ΟΟΠΙαΙῦ ΧΙ 4618 8αᾳ. οοηΐγε, ΟἸΘΥΥΟΠΘΙῚ Ρῥτοΐθοίαβ 50115 πἃ- 
ΥἹ]ΟΊΟ πϑ8ὰ5 ΧΙ 7814. 4694 βαα. Ηεδρειΐοα τηϑ]ω δαάγθούαβ 1ΠΠ 

880. Το]διηοη] νισύα 5 ρυϑθιηϊατα Ῥοοαϊατῃ ἀοηδγιῦ ΧΙ 788 Ο. 
Ατομΐδ (γα Ομ θυ βῖγθ ΕΠΠΟΙΠΟ) ραθτΟ οοοῖδο ΟΔ] γάοπθ ρῥτοὸ- 
Οἔσρτιθ ΙΧ 410[. Ογαῦμο ρίθγο οοοῖβο μϑύοῦτα βύδξαϊν Ῥγοβο 
᾿ Αβίοϊοταπι ΙΧ 4118. ἃ ΤΥΡΠουΒ οοοῖϑαβ οοἰαχηΐοῖθ οάοτθ πὰ 

Υἱύδτη γτονοοαίαβ ΙΧ 39246. --ὀ Ἡρακλῆς ἴῃ 11Π1 αἰΒοΙρ᾽Ίηἃ 
δΡραὰ ΑἸοχίη ΙΝ 1604 5Ξ4α. ἴῃ Ῥδυν 4811 ρ᾽οίαγω ὡραᾶ 11πᾶϊ08 

ΟΥΧΠ δ48{, οἵ. ΧΥ͂ 6870. κοτταβίξζων ἴῃ Ρ]αὔοπίΒ ἴα υϊα ΧΥ͂ 
᾿θ664 6. 6670. ῬΡτοάϊοθυβϑ ΧΙ ὅϊ106. ϑορμβοοίθαβ 1 28 ἃ. 
Βίθβισμογθαβ ΧΙ 5121, Ηδτο]18. νϑϑύϊνα αὶ ΑἸθσδπᾶον Ν. οὖ 

᾿Θοτητηοᾶπθ ΧΙ 5376. 
᾿ περὶ Ἡρακλέους στήλας θάλασσα 1] 61, οἵ, δη. ἱπ6 ὄρκυνοι 
Ῥτοΐθοῖ ΘΟΡΙ ὨᾺ ἷπ Τη871 ΙὈθυῖοο οὐ Τγίσμθῶο ὙΠ 81δοἀ. 

᾿οιγόνη, ἀλῆτις φὠδή ΧΙΥ 6189. 
οἰφανὶς ἢ μελοποιός ΜομδΊοθτα 1η 6110] ΔΙΊΟΥΘ Ῥτοβθοπία, ΧΙΥ 

619 οα, 

᾿ ροδίκη Ογρϑε!} ἙΧΟΥ͂ ἴῃ ΤΌΠΟΥ 41π18 σοΥύατηΐηθ νἱούγιχ ΠῚ 609 ἢ. 
ρόδοτος ὁ λογόμιμος 1 19. 
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Ἡρόδωρος ὁ Μεγαρεὺς σαλπικλτής, Ὠοτηο νοτὰχ Χ 4141 
Ἡρόστρατος ὁ Ναυκρατίτης 6 παυΐγαρίο βεγναίιβ ὕΘΠΘΥΙΒ 58 ΟΓδ 

1ηϑέταϊῦ ΧΥ 670 ἔ 544. 
Ἡσίοδος ἙοοδΘ ΔπιοΥΘ οαρίμβ Αβοιδβ τηϊσταγὶὺ ΧΠΠ 5971. οδν᾽ 

ταΐϊπῷ οἰὐμαναθ τηο 418 ἀρίαΐα ΧΙΥ͂ 620. : 
Ἡσυχία Το γὶΒ υχον ὟἼ 8014. 
Ἠοῦς εἴδωλον ἴῃ ροπηρα Απίϊοομι Υ 196. 

Θαίς ΟἰθΕ1011: ἐομβουβ ΑἸΘΧΘΙΙΑΥΊΩΙ χοῦ ΓΝ 1746. ᾿ 
Θαίς ταργούτχ ΧΠῚ ὅθ7.. ΑἸθχδᾶπανι Μ., ροβῦ Ρίοϊθιηδθὶ ϑούθιυ! 

ϑιηΐοῶ 70. Ιορῖ46 ἀϊοία 688 4.6. 
Θάλαττα τηρτοίσὶχ ΧΙΠ 567 ο. 
Θαλῆς ϑ8θρίβμι βαρὶθη πη ΞὩΡΙ ΘΗ Ἰββίτηιβ ΧΙ 4956. 
Θαλλός (ΜορΑτθη818Ὁ) ΝΊΘΟΙ 8 85. ΝΆ ΠΗΙ ἀππαίου ΧΠῚ 582. ὅ8τα, 
Θάλλουσα ταϑτοίτὶΣ ΧΠῚ δ87:, Ϊ 
Θαμνεύς 16]γϑῖι8 ῬΒΟΥθΔηὐ85 Ποβρθ8 αἰνιπῖβ Ποπουῖραβ οαϊαι 

ΥἹ 262 54. 
Θάμυρις ϑορποοίθαβ 1 201. 
Θαργήλια Αἰ π18. ΑΡΟ]Π πὶ Πρ ]ῖο οοἸθ ναί Χ 424. 
Θαργηλία ἡ Μιλησία χιν νἱγογάτη τηὰ]16ν ΧΙΠ 6081. 
Θάσος ᾿ἴπϑα]α πὸ διηοθπῶ ΧΙ 8628 4. Τμαβίοσαπι ἱπορῖὰ Χ 

098 ἃ. Χρουχὶβ δχϑγοϊΐα τη μοβριθϊο δχοθροσαπῦ ΠΡ 146 4ἷ 
Θάσιοι (ἴταπιο ΤΆομοβ ΔοΡΥΡΟΪ τ6χΧ) Αρθβι]ᾶο οὐθβ ὈΟΥΘΒ Ὀ6] 
Ἰατία οὈνίατη τηϊβουαηὺ ΧΙΝ 6706. τηᾶρη 8 ῬΒ 1815. ρούους 
πὶ ΧΙ 468 :5ρυγίαπμοαμι 1 828. --- Θασία ἅλμη ΥΙ1 8290 
οὗ, ΤΥ 1646. ἄρτοι 1Π 1128. ἀστακοί 1Π 106 ἐ. κάρυα 1 
84. οἶνος 1 284 6.8, 29 8.0. 818.ἴ. 828. ΙΡ' 199 ἃ.  ΥἹ 
8644. Χ 4810. ΧΙ 4718 ἃ (μέλας) οὐ εδερίυ8. πουλύποδες Υ] 
818. ῥαφανίδες 11 δ6 6. σκορπίος (ρ15.15) ΥΙ1 8218. τρίγλ 
828 6. 

Θαυμάριον ταθγούτὶχ ΧΙΠ ὅ88 6. 
Θεαγένης ὁ Θάσιος ἀϑλητής ἰϑγαϊη οομηραϊῦ Χ 4126. 
Θεανὼ ἡ Θηβαία ἃ ῬΒοοοπΒΙ Βοιηΐμθ ταρίϑ θοαὰθ Ὀ6}Π1} 580 

οὐῦαβῳ ΧΠῚ 800. 
Θεανώ Ῥγίμαρσοταθ δηϊοα ΧΠ]Ι ὅ998. 
Θεανώ ταϑυθίυιχ ΠῚ 8890. ΧΙΠ δὅδο. 
Θεαρίων ἀρτοποιός Αἰμοηῖβ ΠΠ 1124 6. 
Θεμιστοκλῆς Ἐπίοτρδθ γ8ὶ] Αὐτοίοηϊ τηοσούγιοἷβ Β]1ὰ8 ΧΠῚΙ ὅτθοι 

ὃι ῬΘΥΒΆΤΌΙΙ Τ6 66. ΘΟΠΊΡ] αΥΐατη αὐ ίπιη τϑα] 1 5 ἀοπαΐαϑ 139, 
Μαρσηθβῖαθ Ῥαποϊποηαθα οὐ ποαβ ἰηϑύυϊοιῦ ΧΙ ὅ886. ΘΌπι1 ; 
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τηθγθύτ! οἱ πι8 ΡΘΥ θυ τη θι οατη γϑοΐαβ ΧἼ 588 ἃ, ἀαδΥ απ ΠΟΙΏΪΠ8, 
ΧΠῚ δΐθο. Θεμιστοκλέους ϑάνατος 111 1298. 

Θεμιστὼ ἡ Ὕψέως, Αὐπδυηδηίβ χοῦ ΧΠῚ ὅθθ0ο. 
Θεμίσων ὁ Κύπριος Αὐί]οΟὨϊ ΥΟΡῚΒ δπηδ81ι5 Χ 4888, ἨΗδτου] 8 
ΠΟΙΠΘῚ δαἀβαπιρβιὺ Υ11 289 86. 

Θεοδέχτης ὃ Φασηλίτης σΥ]Ρἢ 15 8ο] γθπἶβ Ἰἀοποιβ Χ 4516. 
Θεοδότη ἡ ̓ ἀττικὴ (51. δ8δὅς, ἡ ̓ ϑηναία 5884) ἑταίρα Υ 2306. 
ΧΙΠ δῦδϑα4 6. ΑἸοΟΙΟΙΔαΙ5 διηΐοα, ΧΙ ὅ856. ΧΠΠ δὅ74 8. 

Θεόδοτος ὃ γόης ΤΥ 1848. 

Θεόδοτος ὁ ἐπὶ χόρτου γενόμενος ἃρυᾶ Ρίο] μα Θ ΠῚ ΤΘΡΌΠῚΙ, 
Ηῖρρϑθ διηδῖον ΧΠΠ] ὅ88 Φ Ὁ. 

Θεόδωρος ὁ ἄϑεος ῬτΟΡΊΕΥ ῬΗΠΠΟΒΟΡδπι οοοΐβαβ ΧΙΠ 6118. 
εόδωρος ὁ Βοιώτιος αὐλητής, ῬὨ]]Π11 ἢ ΧΙΥ 615. 621 Δ Ὁ. 

“αρισσαῖος, ὑδροπότης 1 44. 

ὀρχηστής 1 224. 
όδωρος ὃ ποιητής γἱ οὐοοἶδὰ5 ΧΙΥ 618 ἢ. 

Ἰεόδωρος ὁ Σάμιος ατὐϊϊεκ: ογαύθι δῦσθαβ ἴῃ ῬΘΥΒΘυ ΠῚ ὙΒΡῚΒ 
ΘᾺ ΔῸ 60 οοπίεοίαβ ΧΙ δ14 ἢ. 

ἡεόδωρος ὁ ψηφοκλέπτης (ψηφοπαίᾳτης 6011) 19}. 
)εόκλεια ταθγοῦτὶσ ΧΠ|Ὶ ὅ926. ἡ καὶ Κορώνη 886. Θοαάθη 

᾿ ξουίαββα ὅ86 6. 
εόχριτος ὁ Χῖος σοφιστής, ὨΟΥΩΟ Ἰαχυγίοδαβ ὟΙ 2801, Απδχὶ- 
ΟΠἸΠΘΠΙΒ υἱδαρογαΐου 1 210. 46 ΑἸθχϑηάσο δοθῦῦθ αϊούπμιῃ ΧΙ 

ὕὅά08. 46 Π΄Ιοο16 Β6]]ὰομθ ἔϑοθύθ ἀϊούυμα ὙΠΠ 844}. 
᾿εολύτη ταργούτὶχ ΧΠΠ ὅτ06. ὅ876. 
εὐμανδρος ὁ Κυρηναῖος νἱῦαρ Ὀθαΐδθ ταϑοϊδίοι ΧΠῚ ὅ67 8. 

ἡεόδωρος 

Θ. Φ'. Θ. Θ. ὁ». ὁ. 

ὁ Τενέδιος, Ἀροβιαΐ ἔ. Ῥιπάδγθαβ ΧΙΠ 566 6. 601 ἃ 6. 
τος Ὡίορη ΧΙΥ͂ 615Ὁ. 
εύφιλος ἄρχων ὃ μετὰ Καλλίμαχον ΑὐμοπῖΒ 217}. 
εύφραστος ΡὨΠΟΒΟΡΗυΒ: ΟοΟΥΡΟΥ5Β Παὶδα8 οὐ πιοίμβ 1 218. 
(ὈἸ ΡΠ] οἴμθοα, Ι 88.) ὑεβθατμαιθηύατη Ὗ 18θ8. 
ἐρσιππος Ρυηῦ5 ΒΙΟΙππΐ θη βαϊανιῦ ΧΙΥῪ 6800. 

σμοφορίων ἡἣ μέση 1. 6. νηστεία Αἰμοπΐ8 ΝἼΙ 3071. (Αθᾶθτδ8 3) 
Π 466. ϑγυδουβὶβ ΧΙΥ͂ 6478. 
σπιαί: ᾿Ἐρωτίδεια ΧΙΠ ὅ616. ὕδωρ παιδογόνον 11 41. 

σπις Ῥοούῶ δ 1086 βα]ἑαθαῦ οὖ βϊθαπαϊ ἀτίθηα 81105 ἀοοθθδῦ 

"σσαλία 5, Θετταλία, Θετταλοί: ἰπᾶθ Αθοϊθπβίαμι οὐἱρὸ ΧΙΥ͂ 
246, πενέσται ῬεττθδΘΌΪ εὖ Μασμούθβ βαθιθοῦ! ΥἹ 266 . 
οϊδοΐατα πτθοτα ἀϊγαθγαπῦν 2646. Πελώρια ἑορτή ΧΙΥ͂ 0894 566. 
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ῬΙΟΡΙΠδμΔΙ ἀδὰ8 ΧΙ 468, νἱίαθ Ἰυχυγίοβαθ δᾶβυαθὺϊ Ῥθυβδε 
ϑανοοαγαηῦ ΧΙ δῶταῦ. εὐτράπεζοι ΤΥ 1814. πολυφάγοι Χ 
418. 564, ππᾶθ Θετταλικὴ ἔνϑεσις 4184. οὖ Θετταλότμητον 
κρέας (Ρ1]οὕθοταβ οοτηϊοιβ) 418 ο. --- Θετταλικὸς ϑρόνος 1 28Ὁ 
ἵπποι 11 2186. κόλλιξ Π| 113. ματτύη (8, ΤΉ 6588115 ἱηγοπίαις 
ΧΙΝ ὁ602 ἢ. ὀρχηστρίδες Χ1Π ΘΟΤο. χόνδρος 1 216. ΠΠ 127 ἃ Ὁ 6. --ἰ 
Υ. ΜΥΒΤΙΠΥΒ μὰ. 1 

Θετταλικέται 1. α. πενέσται ΚΙ 2648. 
Θετταλονίχη ΡΆΠΙΡΡΙ τοσὶβ 6 ΝΙΟΘΒΙΡΟΙ Β]1ὼ ΧΙΠ 557. 
Θετταλὸς ὁ τραγῳδός ἴῃ πυρί115 ΑἸ]θχαπατι ΧΠ 5388 ἢ, 
Θεστίου κόραι ν΄ ἃ0 Ηθτου]θ βαρδοίδθ ΧΠῚ δδ68 
Θέων ὁ μόναυλος ΤΥ 11θ06α. 
Θεωρὶς ἡ ἑταίρα ϑοροο115 διαΐοα ἈΠ] 5692 4 Ὁ. ὅ98ο(. 
Θῆβαι, Θηβαῖοι: ΥὐῸ8 ἃὺ ΑἸοχϑπαᾶγο δυθῦβα 1 196. Ἀριπθδέγι. 

δἀυ]εαίίο ΥἹ 2680. Ῥίπᾶατ! βέβίθα 0118, βρᾷ ΟἸβοπῖβ σᾶπο 
ἰου]β 1 190. ἱερὸς λόχος ΧΠΠΙ δθ1. 6028. οπηπθβ {ϊ018, ο΄ 
ὨΘΙΘ ἀοοίὶ ΙΝ 1844. ἰϊαταπι σΘποτῖβ οαϊαβάδτη ᾿ηγθπίογθι 
1826. ΒΙπσι]αγθ αἸΘΟΠΟῚ σοηὰβ ΧΙ 621 ᾳ. δεῖπνα [᾿ 
1188 --ἰ Θηβαῖός τις ἀϑλητής ΠΟΙ ΗἶΒῚ σΑΡΥΪηῶ ΟΔΥπ6 ἀβὰ΄.. 

ΙΧ 4026ἀ. --- Θηβαῖον ἄρμα 1 2388 (8. δέφρος 38 ο). ἄφθδν Ν 
112 ἃ. βουνιάδες 1 44. ᾿ 

Θῆβαι αἵ ὙὝποπλάκιοι ΧΙΝ θ448. 
Θηβαίς. ΑΘργρίϊ: νίπαιη [ 88. 
Θήρ δαυϊαίοτῖβ σθθπβ ἃραὰ Ῥαρμῖοβ ΥἹ 2570. 
Θηραικὰ (8. Θήραια) ἱμάτια Χ 4241, 
Θηραμένης Ῥτοάϊοὶ ἀἰΒ01}11η8, οοτγαρίαβ Ὗ 220}. 
Θηράσιαι (Ὁ) νῆσοι: 1ῸΪ γἱΠῸΠιὶ ΟΥἹβ ἱπίαϑατα ὈϊΟΙαΣ Χ 4820 
Θηρικλῆς ὁ Κορίνϑιος κεραμεύς ΧΙ 410} βαα. Θηρίώκλειος κύλ 

ΧΙ 4676. 469. 4108 544. 

Θήσειον ἄνϑος ΧΥ 684. 4 
Θησεύς ΤΊΘΡΟΙΘΙαὶ δγηδβίαβ ΝΠ 295 Ὁ. ὑἀχοῖθβ ΧΠῚ ὅσια 
Ῥμαθάγδβ πη σϊτηομΐο συαυ!ο  δὐῆϊοίαβ ΧΠῚ ὅθ0ο. 

Θίβρων αὰἱὶ οὐ Πέρας, οοαπὰβ ΑὐΠ θη θηβὶ8 ὙΠ 298 ἃ. 
Θίβρων ὁ Ταντάλου (ἴπ οοτηοραϊα) ΥἹ 2806. 
Θούμαντις ΠοΙηο τηϑοϊ]θηΐαβ ΧΙ] δὅ518. 
Θούριοι: ἔλαιον 180}. 1161}. ρίδοθβ ὄξαινα, ὀσμύλιον Ὑ1| 829: 
Θρᾷκες, Θράκη: ἡδύοινος (ροιἱι8 πολύοινος) 1 818. ΤΆταοΘ, 

ἴῃ ροιηρῶ Αμθοοδὶ ἘΡΙΡμδῃΐβ Ὑ 1944. τορβϑ8 'π σον 
Ἰμϑύγαπηθηῦο αποάδπι πη 8160 πὶ, οαΪὰ8 ποιπθη ἱπύθγοῖα! ΧΙ Ἅ 
6814. κολαβρισμός 5α]δαϊϊο 629. πολυπόται Χ 4458, εἰ 
ΤᾺ] ]θγο5 4828. Θρᾳκίῳ νόμῳ ἄμυστιν οἰνοποτεῖν ΧΙ τϑι 
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οἴνου κέρατα προτείνειν ΧΙ 4760. Ὀτγγύσμα Ὀϊθαπὺ Χ 447ο. 
Θράκια δεῖπνα ΤΥ 1δ0 5Ξαα. ἀγχόνη Ἰυ8ὰ8 1δδ6, 1ὔθ8. 
ΤΗῸ]1ΘΓΕΒ 8 ΒΟΥ ΠΔΓΤΩ ΘΧΘΙΏΡ] ΠῚ ΟΟΥΡῸΒ Ῥ᾽οἴαΥ15 ΘΟΙΩρΌΠσΘΙΘ 
αἸαϊοοταπῦ ΧΙ 5244. -- ἕρπυλλος ΧΥ 681 οἶτόν 11 68 ἃ, 
οἵ, απ. ῥαφανίς ΤΙ ὅθ, 
ρασύβουλος ῬΙπάδγουβ ΧΙ 480. 
ρασυδαῖος ὃ Θεσσαλός ὑγτδπηι8, ΡΆΪΠΡΡΙ ϑάυ]αῖον ὙΙ 349. 
ράσυλλος ΑἸΟΙΪΌϊΔ 415 διαϊοαβ ΧΙ 584 6, 

ράσυλλος Πυϑοδώρου Αἰξωνεύς τηθπίθ Δ]1ΘΠδίτιβ Ομ ημ68 ααδ8 ἴῃ 
Ῥοτύαπι τϑαϊθθηῦ ΠᾶΥΘ8 5188 6888 ραΐαδεύ ΧΙ δδ4θξ, 
ρασύμαχος ὃ Χαλκηδόνιος σοφιστής ἃ Ῥ]αἴοπο ἀδγῖβα5 ΧΙ 806 ο. 
Θριαρ ματα ΟΠ ]οθάομθ Χ 454. 
αἀσυμήδης Νοπίου!5 ἔ, Ηοτηθγίουβ ΧΙΥ 6000. 
ἄσων ααἱ οὐ Κάρχαρος, Η]ΘΓΟΏγΤΩΙ ὑγγϑπηϊ δἀα]αῖον ΥἹΙ 261 6. 
ἕαμβος ΒΔΟΘΟΒΙ ποῖηθῃ 1 800. 
"ῆσι: Φίλας ᾿ἀφροδίτης ἴδτυτα ΥἹ 2ὅδο. 

λλίς ταθυθίσιχ ΧΙΠ ὅ88.6. 
αμις ποταμὸς τῆς ἐν ᾿Ηπείρῳ Θεσπρωτίας Π|Ι 18Ὁ.. 
υμοίτης ΑΡΒΙαεηΐο γαΐγθ οοοῖβοὸ Υοχ Αὐδίοαθ Π1 964. 
θέα: ρᾷσπα Χ 678 Ὁ. 
ἧς ὁ Παφλαγόνων βασιλεύς, Ἠοταο οἄδχ Χ 4164, Ἰυχαγοβαβ 
Υ 144} 

ἡχαῖος στέφανος ἃρυὰ ϑ΄΄οΟγοηῖο5 ΧΥ͂ θ788. 
ός ἄδυβ, ΘΟΥΟΙ]δτατη ἰηγθηΐοῦ ΧΥ͂ 6924 6. ὈΪΟΘΡΒ ἴῃ Παμητηΐβ 
ἴα] 1οἷβ εὖ 510 0}15. 692 6. 
ὃς ποταμός, Ἰανὸν ὄρος ΧΥ͂ 6924, οὗ, δἅη. 
κλον ΧΥ͂ 6925, 

υγες 6 Οτγοίδ, οὐἱαπαϊ ΟἸδπουτη αὐϑογθηΐθβ ἴῃ [{δ]]ᾶτ ρ61- 
Θπογαηῦ ΧΤΙ 622 8. 58ΟΥ116 11 ΡΟΘΠΔ88 ᾿απηὖ 628 8. Ὁ. ΟΡΡΙάυτα 

ων ἃ Οδυευθ διηδίιβ ΧΠΙ δ66α. 
ὃς Καρῶν πόλις: ἀ6ΙρΡΕΪπιι5 ΡραΘΥΪ δτῆοσθ οαρίαϑ ΧΙΠ 6066. 
αρῖδες 1ΠΠ 106 6. 
ὧν ὁ Αΐσονος Μασηθδῖαθ Ἠοίθοτϊάθα ἰπϑυϊαι! ΧΠῚΙ ὅ12 4. 
Ἰαῦοδβ τηαὐυϊτηοηΐο αὐβτοῦαβ ὅ60 ἃ. οοπύγω ΤΎΤΥΠΘΠΟΒ ΡΌΡΠ8Π5 

Π 2964. -- εὐτία ἴῃ ἔδρα] ΑΘΒομγ]ο Χ 4285. 
ία ἃ Βοταδπῖς Σπανία τοοροῖα, ὙΠ 380. ΤῸ Χ αὐϊάδτῃ αἸ018- 
1ΠῸ8 1 1600, Ὀ6]]1 6051 ΧΙ ὅ28. ὑδροπόται 11 440. γαίσων 

ἵν ἵπᾶθ Βοτηδηὶ δοσθρογαηῦ ΥἹ 2131. λευκέα ἱπάθ δῸ 
ΤΌΤ6 84 ἴὩπ|68 [ΔὈΌΥΙ θη 405 δτοθβδιίω Υ 2007, 
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Ἴβυκος ὃ ἹῬηγῖνος ϑδγΛΌποδΒ ᾿ηνϑηΐου ΕΥ̓͂ 179 6, ῬΌΘΙΟΓΕΙΠΙ ἈΠΊΟΓ 
ΧΠῚ 601 Ὁ 6. 

᾿Ιδαῖοι δάκτυλοι 1 δ. 
Ἴδη Τρωική: συκῆ ϑαμνώδης 111 Τ7 ΔὉ. --- Ἰδαῖος ἀλέκτωρ ὑϊῦ 

(1ο ἰγαρΊουβ) ΙΝ 1888. ξ: 
᾿Ιδομενεύς ἨοπΊΘΥΙοῖ5 1 18 ἢ, 
᾿Ιδομενεύς Ἐρ᾿οῦτοαβ ΥΙ1 279 ἢ. 
ἹΙέραξ ὁ ᾿ἀντιοχεύς, Ἰγβϊοάπβ, Ρ[ο]οτηδθούατη ΡΒ] τα ουἽΒ 

Ἐποτρϑίαθ δ α]αίου, Δ Ὸ αἰύθυο πογαπι οοοῖβαβ ὟΙ 2526. 
“Ιερόκλεια ταρτούγὶσ ΧΠΠ δ67 ἢ. 
Ἱέρων ὁ Συρακόσιος ((6]01}15 ἔγαξοη): Πϑὶρβῖοω ἀοπατῖω ΥἹ 28 

ΔΌΤαΠΙ Θμϊῦ Δ Ατομῖς616 Οουπίμῖο 282 Ὁ. ἀραᾶ θαπα βιτποπῖθ 
1ΠΠ 12146. ΧΙΥ θὅθο 5α. 

“Ἱέρων ὁ Ἱεροκλέους ὁ Συρακόσιος, Σικελίας σκαπτοῦχος ὃ Ζίωρι 
(Ατοβίμμθαβ ροοί) Υ 2096. Βοιπδῃοσαη διηϊοαβ 208 
ἸΏγΟΡ5 ὟΙ 2604 6. πϑᾶν]8 δἷὰ8ϑ ποιηΐηθ Συρακοσία 8ἃι ΜοΞΟΒΪΟ 
ἀδβοσιρίω Ὑ 2064 --- 2096. Βογθ ῦϑος ΔρΡϑ]]αῦϊ ΧΠ δ4: 

ἹΙερώνυμος ὁ Συρακοσίων τύραννος τορσίτιπι παὈίξατα οὖ ἀΐδαθ 
Θἀα]αύοσατη πουγίαῦα βατηρϑὶὺ ΥΙ 2516. ΡΙΓΠμο τιθγϑίσιχ 
ΧΙΠ 5778. 

᾿Ιήιος Βαρομὶ ποιηθη ὟἼΠ]Ι 868 Ὁ. 

᾿Ιήλυσος ὅγτηδθ ραΐθυ ΠΟ 2966. 
᾿Ιήλυσος αὐὸϑ8 ἃ ῬΒοιθαμία οαρύω ΥἹ 2626. 
᾿Ιϑάκη: Ῥονύαϑ 1 94. 
ἸΙκαρία τῆς ᾿4ἀττικῆς: ἰταρσοράϊα 101 ἱπνοπίω 11 408. 
ὁ Ἰκαρία (Ὑκαρία νοὶ] ἸΙστρία οοπϊ): ἐχῖνοι ΠΠ 91. 
Ἴκαρος ᾿ηϑα]ῶ, οΟἸτὴ ᾿Ιχϑυόεσσα 1 804. πράμνιος οἶνος 80Ὁ -". 
“ἽΙκέσιος Μοποάουϊ Εἰγαβιβέγαθι ἁτηϊοαβ ΠΠ ὅ98. ἢ 
᾿Ιλιάς: πᾶς ὁ περὶ τὴν ᾿Ιλιάδα μῦϑος ἴῃ ΟροΥ6 πιπβῖνο πεβ 

ἨΙΘυομθαθ Θχρυθβϑαβ Υ 2071. 
Ἰλίεια Ἰαᾶϊ ὙΠΠ 8518. ἱ 
Ἰλίου πόρϑησις ἃ Ῥαδιτγμδβῖο ρἱοία, ἃ Νίγα οδοίαίω ΧΙ τϑ2 0. ᾿ς 
᾿Ιλλίβερις θαν!αβ Οδ]ἐϊοαθ αγ Ὁ] ΘΟρμΟτη 15 ̓Ἰηὔθυ ΡΥΥΘΠΘΘΟΒ ΊΠΟΙ 5. 

οὐ Ναύθομοιι ἤπνίαιῃ ὙΠ 882 ἃ. 
᾿Ιλλυριοί ὈΙΌΔοο5Β Χ 4484}. ἴρις ΧΥ͂ 6081, ν. Γένϑιος 

ἹΙμαλίς ν. “ημήτηρ 
Ἴωβρασος ἘἸαν 5. ϑαϊαϊαβ Οοσυποδθ ραΐου ΚΠ 288 6. ἶ 
Ἱμεραῖος Ὠδμιο Ἱ ῬΒΔΙοτϑὶ ἔγαΐου Ὁ Απύϊρϑίσο οοοῖϑαβ ΧΠ δ48 
Ἵμερος ὃ Βαβυλωνίων καὶ Σελευκέων τυραννήσας ΧΙ 4600, 
ῬΙνδοί ὈϊθΔο68 Χ 4878, ν. Κάλανος. τοσὶ ποπ ᾿ϊοθδὺ ἱπΘΌΝΠ 

4844, δαίμων Σοροάδειος 1. 6. οἰνοποιός 1 214 δᾶπ. ἢ 
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ἤπροπιρδ Ρίο]θιη 861 2018. ϑαυματοποιοί ἴῃ Παρ 115 ΑἸΘχδπαυϊ 
ΧΠ δὅ886. δεῖπνα οὐ σκευασίαι ΤΥ 1584. --- ἄνϑρακες ΧΙ 

ὅ894. βόες 2016. βολβοὶ ἐριοφόροι 11 644. κύνες Υ͂ 201. 
λίϑοι 2066. μαξείνοις ὅμοιοι ἰχϑύες (α] 6Χ δασδ 1 θυ δ 
Ῥτοάθαηθ) Υ1Π| 382}. ὄστρεια (πὶ ααϊθῖι5 τυραν) 111 98 ἃ. Ο. 
περιστεραὶ μήλιναι ΙΧ 8946. σικύα 11 ὅ8,. ὅθδ. συκῆ ΠῚ 1771. 
γδός Πανίαβ, δα αὰ8πὶ παϑοϊθπσ κυνάρα 11 ΤΟ ο. 
γνὰ κρήνη μέση αιδῶν καὶ Παιόνων 11 45 ο. 
ὄλαος ἨΘΥΟΌ]ΘΙα ἃ ΤΎΡΒΟΠΘ οοοΐβατῃ 84 νἱΐϑμι τουοοαῦ ΓΧ 3938. 
ὁλη Εθυγγίϊ Β]11ι, Ηδγοα] 8 ὑχοὺ ΧΙΠ ὅθθ0ο. 
ουλιανὸς πλακοῦς ΧΙΥ 647ο. 
ούλιος Καῖσαρ {γ68 Β6Υγο8 ἴῃ Βυϊ ϑπηϊδιη ργοΐθοῦαβ βθοῦγῃ ἀπχὶῦ 
ΥἹΙ 2180. 4. 

γυλίς ΥΌ5, ἊΌΙ θῶσομο Ὀο8 τηϑοίαϊαν Χ 456θ6α. 

υλώ ν. “ημήτηρ 
τπαρῖνος ὃ Ζιονυσίου (ὑγγδηη1), ὈΙΌαΣ Χ 48θ8. 
παάρχος ν. Ἱππίας 
ἵππαρχος ὃ ὑποκριτής ΧΙΠ 598] 
τπάφεσις ταρτοίσὶχ ΧΠῚ 5866, 
ὕπῇ ΤΉΏΘΘΘΙ χοῦ ΧΙΠ δῦτω, οὗ, δαη. 
"πῇ ἢ ἑταίρα ἀρυᾷ Ῥίοϊοιπδθατα γθσθιη ΧΙ] ὅ88 Ὁ. 
πίας ΟἼΔΥΤΩΙ Π]]ατὴ χούθιὰ ἀαχιὺ ΧΙΠ 6009 α. 

πίας καὶ Ἵππαρχος οταμὶ Ἰαχατῖδθ δρρδιαῦα 81 ΧΙ 582 ἢ, 
πίας ὁ ᾿Ἤλεῖος ἀαὐδπᾶο Αὐπθπῖ8 ἔπϑυιῦ ΨΚ 218. 

πόδαμος ὃ Λάκων ΟΥΟΥΤΩΠΪ ἴῃ ΥΌΘ ΟὈΒ56 5808 Ρ61 δθῃϊρηηδ, 8068- 
ἀΠΔΘΙΠΟΥΟ5 (6 ἔδιηθ οὐογύδ οουύϊογθϑ [θοῦ Χ 4828. 
ποπλείδης ὁ ᾿Δϑηναῖος : υιιτταϊϊαπουϊα Ἡδτγοαούθω ΧΙΥ 628 οα. 
πολλῆς ὁ Κίλιξ ὑποκριτής ΠΠ 1256. 
ποηράτους υἷοί (Ἰπ οοτηοθ 418) ΠῚ 96 6, 
ποχράτης ΒΙΪΔΗΙ διηΐουβ ΧΙ 4994. 

πολύτη ΤΠ6561 ἀχοῦ ΧΙΠ ὅδ. 
ὄλυτος ὙεπεΥ5 οοπίοιαρίον ΧΙΠ 6006. 
όμαχος ὁ παιδοτρίβης Αὐμθηῖ5 ΧΠῚ ὅ84 ο. 
όνικος ὃ Καλλίου ὁ Ἄμμων ἐπικαλούμενος 6 ρταθᾷι Ρογδίοῦ 
Ἤγοβ ΧΙ ὅ878. 
τόνικος ΟΔ]1186 Ῥδίευ: δῆμαβ 1εὐα]18 2180. 8δὺ Αθβομίπβ 
σοταξίοο οχασιίαῦαθ 2200. ἀϊν!{1ὰ6 ΧΠ ὅ837Ὀ. 
ὑτῆς Οπορὶ Εγυγατατα γϑρ15 ἐγαΐθυ ὙΙ 289 εἴ. 
τς γἱοΐου ΧΙ 4144. 
ὥναξ ροοδῦδ σΘΟΥΡΟΥΘ ὕθπαϊ 584 πϑύγοϑο ΧΙ ὅ62 οα. 1π ΠΙΡᾺ113 
τδαϊα ϑαρρμοπίϑ διααίον ΧἼΠΠ 599 ἃ. 
ΤΗΣ  ΛΕσ5 [Π. 40 
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ἹΙππώνειος βότρυς Ἀποάϊοταμα ΧΙΥ θὅ48. 

᾿Ιππώνιον ᾿Ιταλίας: ϑύννοι ὙΠ 8028. 

Ἶρις: βϑοῖῶ δρυᾶ Ὀ6]105 ΧΙΥ͂ 646. 

Ἶρος Οπορὶ ΕΥγτβγδγατα τορὶβ δαυϊδίονυ (προκύων) ΥἹΙ 2598. 
᾿Ισάνϑης ὃ Κροβύξων βασιλεύς, Ὠοτιο Ἰαχυτῖαα ἀραϊςαβ ἈΠ ὅ86ι 
Ἴσαρχος ἄρχων, ατο ἃπποὸ ἱπάαξίαθ ἔδοῦδθ ταθηβ ΕἸΑΡ ΒΘ ΡΟΙἶου 

ὙΠ 2184. 

᾿Ισϑμιακὸς στέφανος ΧΥ 6ΤΤ7Όο. 
᾿Ισϑμιάς τηργείγχ ΧΙΠ] ὅ871 6. [598] 
᾿Ισμαρικὸς οἶνος 1 80. 
᾿Ισοκράτης: δτηογοβ ΧΙΠ ὅ92. 4. 
Ἴσσα ἡ κατὰ τὸν Αδρίαν νῆσος: νἴπτατα 1 284. 
Ἴστρος βυνίαβ, δὰ απεοηὶ ϑοοταϊδίαθ οοπεθάθσαπῦ ΨΙ 284. 

γλανῖς ῬΊβοῖὶβ ὙΠ 8118 

Ἴστρος ὁ Καλλιμάχειος, ἀπθτη ῬοΙοπο ἐς τὸν ὁμώνυμον ποταμὶ 

χκατεπόντου ΙΧ 8817. 

᾿Ισχάς ταρτοίγὶχ ΧΠῚ ὅ8τ8. 
᾿Ισχόμαχος ΟἸΐτα ἀϊνοβ ρϑυδβιθοσαση ορϑῖδ, δυπϑαβίαβ ΧΠ ὅ87 

“Μυκόνιος ἃ Οταῦδπο Δρρβι]αΐαβ 1 88. 
᾿Ισχόμαχος ὃ κῆρυξ ταῖπηοβ ἀρεραῦ ῬυΌ]166 Χ 459. 
᾿Ιταλία: ᾿Ιταλικοὶ μῖμοι Χ 462. φλύακπες ΧΙῪ 6918. κωμωδ 

ΙΧ 4020. ὄρχησις 1206. ἀκροάματα Αἰμ6Π181Υ̓͂ 148 ο. [τράπεξζ 
Ι 286, οὗ δῆμ.7 τηα]θγθβ νἷπο αὐβυϊποπς Χ 4418. οἶνοι 
204 5αα. 888 βΒααᾳ. ΙΥ̓ 1ὅ2.. πέρδικες ΙΧ 890}. ᾿Ἰταλιχὶ 
νόμισμα ΤΥ 146α. »; Β 

Ἴφικλος Ὁ Ηδτηρδίγοῦ ἔγυβύτω ἀηαδύπβ ΧΙΝ 6198. 
Ἴφικλος ᾿ποάϊαβ ῬΒΟΘΏΪΟΘ5 6χ ἴπβαϊα δἰθοῖ ὙΠ|Ι 8608 Βα. 
᾿Ιφικράτης ΑὐΒΘΗΙΘΠ815. ραὐσϊω το]οίω ἴῃ ΤΉτδοῖω ἀθσθθαῦ ἃ 

ὅ82 Ὁ. Οοὐγ!β ρϑμθὺ τ 1818---  (0ὉΪ παρίϊαθ δΔὉ Απασδπᾶμι 
οοΙηϊοο ἀοβοσιρίδθ). 

᾿Ιφικρατίς (οο]οθαταθηθατη) ΧΙ 411}. ; 
Ἴφιτος ὃ Ἤλεϊος οὐτὰ ΤΙγοῦγρΟ ῥυϊσηδτα ΟἸγπρ᾽θτι ΕΠ 
ΧΙΥ 685 ἢ. ἥ 

᾿Ιχϑύας ὁ Μεγαρικὸς φιλόσοφος 1Π 8888. 
᾿Ιχϑυβόλος ποιαθη ε]ίδουμ ΙΝ 178 ἃ. 
᾿Ιχϑύς ΑἰδυρΈ 1α 15 ἘΠ 916:6: 
᾿Ιχϑύς οὐ ἩΗσυχία χοῦ: Θοτάτη Ῥυο]65 Γαλήνη, Μύραινα, ᾿ 

κατῆνες ὙΠ 8014. - 

᾿Ιχϑύων ὄνομα κύριον 11 8888. ὶ 
᾿Ιωλκὸς πλησίον τῆς Ιολοσσίας ΧΙ 4684.  Ὴ 
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ν ὃ Χῖος γορίδ, ἰγαροθάϊδιη νἱοὶϊῦ 1 8 ἢ, νίμο οὖ δπῖουὶ ΟὉ- 
ποχῖὰ5 Χ 4861. 

ν (ΑΡΟ])1πῖ5 ἐσ Επϑαᾶμα () οἱ ᾿Ιωνιάδες νύμφαι ΧΥ͂ 6814. 
688 4 Ὁ. 
νες, Ἰωνία: αἵ ᾿Ιωνίας καὶ αἴ λοιπαὶ ᾿Ελληνίδες πόλεις ὅσαι 

τὴν Δσίαν καὶ τὰς νήσους κατοικοῦσαι ὑπὸ τοὺς Πέρσας 

ἐτάχϑησαν ἴῃ ρῬοτηρῶ Ρίο]οηηδθὶ Υ̓ 2016. Ἰαχυγίω Χ 440}. 
ΧΗ δ24 5264. τηυ]1 6 Υ65 οὐμηθ5 δα α]ΐογαθ οὖ νατὰθ 220}. 
᾿Ιωνικὸς πλοῦταξ (ΜαοΠδη 61) ᾳποταοᾶο 1ῃ σομνίνίο ὑγαούθηπατιβ 
ΤΥ 1382, ἀπ᾽ Ἰωνίας τις πλούσιος Αὐπ6ηΐ5 ᾿πὐοττορθύαβ ουϊδ5 
βββοὺ “πλούσιος᾽ τοϑρομπαϊῦ ΓΚ 169 ἃ. Ἰώνων πόλις Γάρυστις 
Ἰοτέ, πόσις ἄρυστις) ΧΙ 7848. ᾿Ιὰς ἁρμονία 6 τηογ]θι8 ΘΧρ]]- 
αἰῶ ΧΙΝ 624. βΒαα. ὄρχησις, παροίνιος ΧΙΝ 6296, οὗ δάῃ. 
220. μέλος ΧΥ 6664. ᾿ἸΙωνικὴ τῶν φιαλῶν ϑέσις ΧΙ 6014. 
ἧρκος ναὶ μὰ τὴν κράμβην᾽ ΙΧ 8100. --- ἁμαμηλίδες ΧΙῪ 0604. 
Ὥταλινὸς οἶνος 1 21ἃ δἄῃ. 

δμος ΒΔΟΟΏΙ ἃνὰβ οοαὰσὰβ ἔαϊὺ ΧΙΝ θὔϑο. Οδάχιϊ οὖ Ηδυ- 
πΟπῖδ6 τηοππτηθηΐατα ἴῃ ΠΠΙγτῖοο ΧΙ 4620. 
ἔπκουβος οἷνος 1 2718. 
ζαινὴ λεγομένη ῬὨΙ]οὕδΘΥ ΥΘΡῺΪ ΡΟΥΡΘΙΏΘΗΙ ρᾶ15 ΠῚ δ17Ὀ. 
μόδρυς “ὁ Κυζικηνὸς ἀϑλητής, ἨοτηΩΟ γογὰχ Χ 4186. 

ἴαμος ν. Κισσός : 

ἰᾶνος ὁ ᾿Ινδὸς φιλόσοφος, οὐἱὰ8 δα βοραϊογαση ΑἸθχαπᾶθυ Ν, 
Ἰθοπαὶ οοτίδταθη ἰπβύϊθυ! Χ 4878. 

χες ὁ ῥήτωρ ἃὉ Αχϊοπῖοο ᾿υγϊθα5 ΠῚ 8420. 
λίας ὃ Ἱππονίκου: αἰνιἰαγατη οὐἱσοὸ ΧΠ 586  Ξαα. αὖὸ 8Πη0 
ῬΑ ΤΙΤΠΟΙ] ῬΟΒΘΘΘΒΙΟΠΘτη ῬΘΥΘΠοτΙῦ Υ 2180 0. 6108 ΟΠ 
γα 115. Υ 2200. Π6]1υο ΠΡ 1698. (ἰδία οδποο ἀοούαυθβ ΙΥ̓ 
4 ἃ, ῬΔΌΡΕΙ τηοτΐασβ οϑὺ ΧΙ ὅ870. Βαρο]άσαβ 1 281 οὗ 
ΒρΊπ8. Χοπορμοηίθαϑ ΥῪ 1871. 
᾿ς ὁ Καλλίχολα, νέος Διόνυσος ΤΥ 1484. 
ἱμκράτης (Βοίεοί [) ὃ ναύαρχος Δτγδίποδθ ΖΘΡΕγΥΙΌ1α18 ὑθυαρ] γα 
ἴσαν ὙΠ 3184. 
Ἱκράτης Ῥίο]οτηδοὶ ΠΠ δἀαπ]αίον ΥΙ 2514. 
τπράτης ὁ Λάκων οδοϊαῖον ΧΙ 1820. 
ἐμέδων ὃ δήτωρ, Κάραβος ἐπικαλούμενος 11 100 94. 1046. 

ΟἿΟ τὰ βουχγασυτη ΧΙ 6144 6. ραγδϑιύαβ ΥἹ 242 ἃ. 
ΠΕ 398 5406, 3646, εἰταῦο 3396:. Αργητβίπβ Η]1ὰ5 8406. 

460 
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Καλλίξεινα ἡ Θετταλή ΑἸοχαπαᾶνὶ Μ, σοπουρῖηα, Χ 4358. 
Καλλιόπη ληναίη 1. 6. σαγηϊοη, δοριυογαῖο (ὃ ῬοβιΙΡΡΙ ορίρταπι 

Χ 4146, οἵ. δΔάη. 

Καλλιππίδης ὃ τραγῳδός ἴῃ ΑἸοΙ ΙΔ 15. τοάποὶβ πᾶνὶ ΧΠ δ8 

Κάλλιππος ὁ ᾿4ϑηναῖος, Ῥ]αὐομϊβ ἀϊβοίραϊα8β, Ὠΐοπθ ᾿ηὐοτί 
ΘΥΓΦΟ ΒΆΠΌΠΩ ΤΟΡΏΠῚ 1056 Θαδβριτανιὺ ΧΙ 508. 

Καλλισϑένης ΔῸ Ηδηραϊο οοιγυρύαβ ΥἼΠΙ 8341{.- Τυῖρίαθ πὶ 
ὑγῖοῖβ σταῦϊα ΓΘ ηὶ ΒΔ] ΔγΘπὰ αι: αριάων!ς 388. 

Καλλισϑένης ὃ σοφιστής, ΑἸΘχαματ! Μ.ο δαἀυϊαῖον αὶ 4844, 
Καλλίστιον ἡ Πτωχελένη τηρτοίσίχ: ἔδοοῦθ ἀϊούαπι ΧΠῚ 588 
Καλλίστιον ἡ Ὗς καλουμένη ταργοίτχ: αοοία ἀϊοίαπι ΧΙΠ δ᾽ 
Καλλίστιον γαυ]ῖον Ὀἰραχ ἴῃ Ηδανυ]1 ορὶσταμηγηαίθ ΧΙ 486. 
Καλλιστράτη ἡ Δεσβία ταρτοίτιχ Υ 2208, ! 
Καλλίστρατος ὃ Καλλικράτους ὁ δημαγωγός ΤΥ 1666. Χὶ 4 

ΧΙ 48δ.. 

Καλλιστώ ΟἹ χὶΒ Βοτοῦ ΤΥ 1580. 
Καλλιφάνης ὃ τοῦ Παραβρύκοντος, Βοπιο οταάτζαβ 1 40. 
Καλυδών: λάβρακες 1] 8118. 5118 ΟΔΙγάΟΠ Βθχτβ οὖ ὁ 

ΙΧ 4010. 402 ἃ. ᾿ 

Καλύκη Ἐπδίβ]στη ἰηξθ]]οὶ δῆοσθ ργοβθοαΐδ 86 ἴρβῶ ἀθ 
Τιϑαοδᾷθ ρῥγϑθοϊρίίανις; Καλύκη ὠδή ΧΙΥ 6196. 

Καλυψώ Ἠοχιοηίοα 1 164. ᾿ 
Καλχηδών: Ἰαχυτνίω ΧΙ] 526 οἴ. --- σκάρος ὙΠ 8200. τήϑεα {Π| 
Κάμβλης Τιγάογυμι ταχ, οἷ] νἱπίαπθ ᾿πητηοαΐουβ Χ 41δ6α.᾿ 
Καμβύσης 4Ὁ Ατηδ81] Αθσγρίϊο ἀρορρύπβ ΧΠῚ 5604. 
Καμήση Ἰϑηὶϊ ραύτ]5 ΒΟΥΟΥ οὖ ὑχοῦ ΧΥ͂ 6926. 
Καμιρίς ἃ ῬΟΥΙΘΥΡῸ οἀρίδ ΥΙ 2628. 
Καμπανοί: μονομαχίαι ΤΥ 1888. 
Κάναι (ἴον. Καῖναι) Αἰολικὴ πόλις: σῦκα 1Π τ5. 
Κάνϑαρος κπεραμεύς ΧΙ 4148 6. 
“Κανταβρικαὶ πέρναι ΧΙΝ 6588. 
Καντίβαρις ὁ Πέρσης, ΠοΙη0 νοτᾶχ Χ 4160. ' 
Κάἀνωβὸς 5. Κάνωπος: Ρῖ5665 ταινίαι ὙΠ 8208. οδίγεδ τέλη 

ΠΙ| 900. Κανωπικά (οτιδία]δ) ΧΙΝ θ47ο. 
Καππαδοκία: ἄρτοι 111 1180. 1 1296, Ιἄθοατιθ ἄριστον 

ποιοί 1Π| 1120. πλακοῦντις ΧΙ 6470. ὕδωρ 1| 486. 6 
παδόκης ΜΙιζηνϊἀαύθε νοοῦν Κ᾽ 2128. ἰάθσπαθθ Καππαὸ 
βασιλεύς ἴπι ορ᾿στατητηδίθ 215 Ὁ. 

Καπύη τῆς Καμπανίας: Ὀΐδηδα ἀϊοθέατι ροοαΐαπι δὲ Νὰ 
δρθοίθτη. οοῃξθοίατα ΧΙ 4666. 4890. Οδραδηὶ Ἰαυχανίαθ 
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ε ΠΌΔΙ Θτη ϑαγοοδγαμπὺ ΧΙ] ὅ28 Ὁ. -- οἶνος ἀναδενδρίτης 1 
8318. ῥόδινον μύρον ΧΥ 6888. 
οαβος γ. Καλλιμέδων 
νὸς ὃ Μακεδών: παρίϊδθ ἃῸ Ηἱρροίοομῃο ἀδββουρίαε Ὁ 

128Ὁ-- 1804. 
οβινα Ἰλργσῦτα πτῸ8 ἃ Τγθηύϊηῖ5 οαρίω ΧΙ] δὅ22 οἴ. 
οδιανοί 8, ΒΙΊ581018 γιοῦ ΧΙ ὅ2046 -- ἢ, 
υϑαία: 1Ὁ1 σμοτγοβ ἀοοθραῦ ΞΙσηοη68 Χ 4δ6Γ, 
οία ἰοτίαββθ 1. ᾳ. Φοινίκη ΤΥ 174ἴ. Οδγεβ. ΑῬΡΟ]]]018. 1.588 
ΟΥΟΪΠ15 ὙἸ τη] 615 α81 ΧῪ 612 6 (Καρῶν στέφος 6718 ο4). Καρικὸν 
ἔλος ΧΥ θθδοα. σταϑμοί (βθπ8ὰ οΟὈΒοθθη0) ΧΠῚ 804 δᾶη. 

ἄκατοι 1 280. ἔλαιον ΠΠ| 678. πουλύποδες Υ1] 818. πορ- 
ύρα ΠΙ 88. 
γίδες πόλις περὶ Χῖον τὴν νῆσον ΤΠ 105 46. 
γκινος φῬοοίδ ἃ ϑύγαξζοῃϊοο ἰσυϊβὰβ ὙΠ]|Ι 851}, 
ἡμανοί: σοτηροίαμα!ϊ 8885 11 4δ, --- ἔλαιον ἀκάνϑινον 11 678. 
γειὰ ΤΥ 141 6 ἔ. οἸγιηρίαθ χχνι ᾿ηβυϊαϊο ῬΥΪΤη5 νἱοιῦ Τοῖ- 
Ἵπᾶοῦ ΧΙ 686. 
νεῖος ὃ Μῆεγαρικός, ὃ κύνουλκος ἴῃ ῬΔΥΤΩΘΏΪΒΟΙ ΘΟΉΥγΙΟ ΙΥ͂ 

06, 1ὅ7 0. 
ουρα: δαπῶ ἄπγδ, οὖ οὐ] 11 488, οἵ. δά. 
οαι ῬΑΥΈΒοΥττα ΟρρΙ στη ἴῃ ΑΠατοσηδο!ϊ ροίθβίαζ ΝΙ 252 4 6. 
ὕα Οχγ]ῖ Π]1ὼ 1Π 18. 
υστος ΒαΌοΘΔ6, εὔοψος ὙΠ 3044. ϑύννος 8028. ἵππουρος 
44. κάκκαβος ΤΥ 1696. κάρνα 11 ὅ2}. μαινέδες ΥΠ1 295. 

στος ΤιΔΟΟμΪ8.6 σἱουβ: οἶνος 1 814. 
αρὸς γ. Θράσων 
δών ἃ, ϑοϊρίοπε οαρίο ΧΙΥ͂ 6067. Ἰερσούϊ ἀραὰ Μινἀαΐθιη 
2186, οἶτοῦ, τ θη ἴοη5 δαπδ8 οἸθοβδθ 11 4296. -- δάπιδες 
88. καυλός 284. 

χς ἀπὸ γᾶς ἀπραυθδηΐω ΙΧ 408 ἃ. 
ὃς ὁ Ἠλεῖος, Ἰετιο ΧΠἼΠ 593] 
ἡάνδρεια τὐὐῦϑ 8, Οδϑϑαπᾶγο οοπαϊίο, ΧΙ 7846. δα Οδεβδη- 

588 ΑἸΘχδυοδὶ δρίβύμ]α, οὔβοιτο, ΠῚ 986. --- οἶνος Πῆεν- 
ὡς ΧΙ 1840. 

Ἰανδρυς Αιιυιραίτὶ Π]1ὰ5, ΔΙΟΧατοΒὶ ἔγαϊοσ, Πϑιιθίσ! Ῥμῶ- 
Ἴ ἀπηίσυβ ΧΙ ὅ426. ὁ Μῆακεδονίας βασιλεύσας 11 986. 
Ο8 χχχν παίὰῃ8 ποπᾶπτη ΔΡΥπτα οχίγω τοίϊ, οσοϊἀογαῦ 1 
. Μοτηοτὶ ἀπ σοη ἰβθίτηθβ ΧΙΥ͂ 620 Ὁ. (βϑαπάγθαθ αὐ 15 
ἡἶτον ΧΙ 184 ο, ῬΆΠρρῦτα τϑσϑτα οὐ ΕΌΤΥ ἀϊσδτη Α 6518 56ρ6- 
ΤΥ ὅδ. 

.- 
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Καταγώγια ομοτῖβ ΕΥΟΙη86 βϑοια ΓΧ 3988. 
ἐκ Καταγέλας ρούϊαβ αὐτὰ ἐκ Γέλας Ατομποβίγαίυβ ΥΙΙ 3148 
Κάτων ((θῃηβου 8) ἀθ ἰαχὰ Βοιμδπογαμα απθβίαβ ΥἹ 9714 86, 
Καύαρος ὁ Γαλάτης ἃ ϑοβίταϊο Δἀπ]αύογο οογταρύυβ ΚΙ 2523. 
Καυκῖνος οἶνος 1 2106. 

Καύκων ὁ Ποσειδῶνος, ΤιΘΡΥΘῚ Οδασοπῦτα ταρὶβ ραίου Χ 419 
Καῦνος τῆς Καρίας: σῦκα ΠΙ 1θδ. 

Καφισίας ὁ αὐλητής ἴῃ παρ ϊϊ5 ΑἸοχαπατὶ ΧΙ 538 ἔ, 
ΧΙΝ 6298. 

Κέβης ὁ Κυξικηνός: οομνίνίατη οἷα ἃ Ῥαχτηθηῖβοο ἀθβοτρίι 
ΙΝ 1δ6ἀά. 

Κέχροψ ΤΠ ΟΠΟΡΘΙΏΪΔ 6. αοίον δοατο διφυής ΧἼΙΠ 585 4. καὶ 
ἐπάνω τῇ δόξῃ (ΤΠ Υποοὶ νουρα) ΝἼΙ 2858. 

Κελαιναί ΒΕγΥρΊαΘ, Πυ1ΐγθγβδθ αὐῸ5 Χ 415 Ὁ. 101 Μαγβγϑβ βυσίησι 
οὖ θαμὰ ᾿ηνθηϊῦ ΠΥ 1848. 

Κέλης ἥρως (οομηοθ418) Χ 4438. 
Κελτοί Αταϊαθοβ ἄο]ο νἱοοσαηὺ Χ 4480 ο. δάχτπι 6 ἤπν115 ἰδ 

ΥἹΙ 288 ἃ. ραθγοσατη ϑοτθ5 ΧΠῚ 0088. μονομαχίαι ΤΥ 1648 
δεῖπνα 151--1δ2{. ρδγδβιῦϊ οὖ Ὀᾶσαϊ ΥἹ 24θοα. 

ἈΚένταυρος 58}}1} ποτηθῃ ΧΙΠ 606. 
Κεραμικὴ πύλη Ναπογταῖ! ΧΙ 4806. 
Κερασοῦς Ποντικὴ πόλις, σΘΥΔΒΟΥΤα ρϑίγδ ΠΠ 518. 
Κεραυνός γ. 4Δάμιππος 

Κεράων ἥρως ϑρατίδαρ ΠΠ 896. ΤΥ 118. 
Κερκυόνος ϑυγάτηρ ΤἼΘΒ6Ὶ ἀχοῦ ΧΙΠ δι. Ϊ 
Κέρκυρα: ταυ]ίθγο5 0118. Ἰαδἀοηΐθβ οατῃ οαπία 1 234. -- οἶν( 

880. πουλύποδες Υ11 8185. ᾿ 
Κερκώπη ταρθγούτισ ΧΠῚΠῚ δὅ879. 
Κερυνία τῆς ᾿ἀχαίας: νἱπατη ταἰϊτοσμι 1 811. 
Κεφαλληνία: ἐχῖνοι 111 91. 
Κέφαλος ἃ0 Αὐτοτῶ ταρύτπϑ ΧΙΠ 866 ἃ. 
Κεφαλοιδίς 510111846: ϑύννοι Υ1Ι 8028. 

Κέως: τιθοὸ ταθυϑύγοθϑ πθοὸ ἐϊοϊοῖπδθ ἴῃ ἰπϑαϊα ΧΠῚ 6104. -- ἀηι 
ΧΙΥ 6604. ἐρινεὸς τρίφορος ΠῚ 716. μύκητες 11 614. 
γουρίστη ἐν Κέω τίς ἡμέρα; (Οταΐθ5) ΠῚ 1117}. ᾿ 

Κηληδόνες 1. α. Σειρῆνες (Ριμάδια8) 11 2906. 
Κήρυκες Αὐθίοα, ρ6 8 ΥἹ 284{. 8δούαὰ οὔβοῖα ΧΙΝ εοὐες 
Κηφισιακαὶ γογγυλίδες ΤΧ 869. 
Κηφισόδοτος ᾿χαρνῆϑεν οἰὐμαγοθάυβ ΠΥ 181}. 
Κηφισόδωρος ἄρχων, ααὸ ἃππο ῬΊΟΘΟ δαοίογα κεν. τ : 

Αραδύαυβ αούστα ΤΡ 171. 
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ηφισόδωρος ὁ πλάνος 1 206. ΧΙΥ͂ 61 66. 
ηφισόδωρος οταῖον ΙΧ 407. 
ηφισονλῆς ὁ ὑποκριτής Χ 48. 
βύρα Αϑῖδ6: πέρναι ΧΙΝ 661. 
ἐλικία : οομγΊγθτα 1Ὁ1 Απΐομϊο 8. ΟἸθοραῖγα ρρατδύατι ΠΥ 147. 
ΟΠΊοΘ5 ἴπ ροσαρα ΔπίοοὩ] 1944. --- ἄρτοι ΠΠ110. κύαμοι 
1Π 2. μύρον κρόκινον ΧΥ 0894. συκῆ ὀλονϑοφόρος 1 ΤΊ , 
μωλος νῆσος: ΥΘΡΟΠΘΠᾶδ6. ΠἰγῚ8 οΟἰβοίπδθ ΠΙ 1284. ἐσχάδες 
1 800. 
ἔμων ἘΠΡΊ ΠΟΘ, ΒΟΥΟΥΘ ἸΧΟΥΘ πϑὺ8 ΧΠΠ ὅ8θ96, ἸΙθοτα]α5 ΧΙ] 
888 Ὁ. 
ἥμων οδο]αῖον ΧΙ 1816, 
ἔναρος νῆσος 11 ΤΊ. 
ἔνδων καὶ Ζημύλος, οἵ ὀψοφάγοι Ὑ1Π 845. ο. 
ἱνησίας ρορίδ, ᾿πῆντηδθ σϑ]θυπα!ηϊβ ΧΠ δὅδ1 ὁ 8864ᾳ. ΠΙΟΙΕΒ οὖ 
νῖΐα, 651 6 58.6ι. Φϑιώτης ᾿Αχιλλεύς 80 Αὐἱϑίορμδπβ γοοδίαβ 
5514. ϑύγαϊ1α15 Κινησίας ΓΘ Όα]8, 101. 

ἱνύρας Κυπρίων βασιλεύς ἴῃ Ῥ]αἰοπΒ [αΌα]ω Χ 458θδ. 
Ὅκη Ἠοτμθτῖοδ 1 106. 
ἔρρα: Κιρραῖοι ὉΘ111 ΟΥΙΒ8101 δαούογοβ ΠῚ ὅθ0ο. τπιὸ5 ἀθοΐμηο 
ἅπποὸ οδρίω ἰὈ14. --- πέρδικες ΤΧ 3900. 
πσσός οὐ Κάλαμος, ἴα Ὀπ]6, δταδίοτίω ΧῪ 679 ο. 
ὧν ΟἸΌΙΟΘ ὈΔΥΌαταΒ ἀρυᾶ ΗἱΙρρομϑούρη ΧΙΥ 624}. 
ἐν τῷ Κλαυδίῳ (Βοτη8.6) σοφιστεύοντες ΥΙ 240}. 
αυσίγελως ῬΈΏΥΥΠΔΘ σΟσηοτηθη ΧΙΠ 591 ο. 
αένετος ὁ τραγικός 11] δδ ο. 
ἕαινος Ατομοβϑίσγαν διηΐοαβ 1] 8220. 
ἐανδρος Αγομοϑίγαϊι διαΐουβ ὙΠ 278 6. 
εάνϑης ὁ Ταραντῖνος ἴτι ΘΟΏΥ1γ115 γΘΥΒΙΟα]05 Θάογ6 50]1{π51 44. 
εὔάνϑης ὁ Κορίνϑιος, γἱοῖοτ: θῦμα], ἴπ ᾿ίδπδθ ἔθιηρ]ο ἴπ 
Ῥιβαῦαθ ὙΠΠ 84θο. 

ἔαρχος ὁ Ἡρανλεωτῶν τῶν ἐν Πόντῳ τύραννος, ὨοτΩΟ ΟΥ̓ 46]18 
1Π 865}. 
εὐνίας ὁ Πυϑαγόρειος ἴγᾶτα οἰΐμαγα, ταϊ σαν 50110ὰ8 ΧΙΥ͂ 6248. 
εἰνὼ ἡ οἰνοχόος Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου : Ἰταδιρίη 8 ΑΙΘχϑῃ- 
ἀτῖδα Χ 4256, Χ1Π 5761. 
είσοφος ὁ ᾿ϑηναῖος ῬΈΔΠΠΡΡΙ τορὶ5 δ αἸδίου Ὑ15248 ἃ 5Βαα. 
είσοφος ὁ Σηλυμβριανός 5ἰδἴπθθ ἄτηοτθ οορύτια ΧΠ]Π 608 Βα. 
εἰτός ΔῸ Αὐτοτῶ ταρίυ5 ΧΠ] 5666, 

"τὸς ὁ Μευχὺς καλούμενος, ΔΙΘΧΘΠαΥ ΜΙ. ἔτ] 18.118, ρα ρυΥΘΙ5 
105 ἀθὴ8 ΧΙ ὅ39., 
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Κλείτωρ πόλις (ποταμός 3314) ᾿ἀρκαδίας δὰ Τιδάοποια Βανίαπι 

αἰῶ: ἐχϑύες φϑεγγόμενοι ΠΙ 3814. 5821. ἴομϑ 1Π| 485, 
Κλειὼ γυνὴ ὀψοφάγος ἃρυᾶὰ Ηραγία ἍὙἼΠΙ 8486}. ν. Αλεώ 
Κλεόλας ὁ Θηβαῖος ((ΔὈΪΟΘη3) 1 22 ο. 
Κλεόμβροτος Πέρδικος υἷός (ἴῃ οοτηοραϊα) ΙΧ 389 ἃ. 
Κλεομένης ροούα, οὖ τηπβίοιβ ΧΙΝ 688 ἃ, [Ιάρπι ξοτγέαββθ δϑί 

Κλεομένης ὁ δαψωδός, ααἱ ΟἸγηαρίαθ δα οἰδμαγῶτη τϑοϊθαθαί, 
ἘτρΘα00}18 οαττηῖηῶ ΧΙΥ 620α. | 

Κλεομένης Τιδοοθοτηομίουαμη τὸχ οατὶ 8, Θουἐμῖβ ροίατο αἰ 
οἰββοῦ (Χ 4270) θΌυα8 586 1056 ἰηδονίθοιῦ Χ 4866. 

Κλεομένης Υοχ (ἰουῦϊαβ. οἰὰ8 ΠΟΙΠΪΠ]18): ΤΟΥ 8 ΕΥ̓ 142 546. 
Αλέομις (ν16 ργαβί. νοἱ. 11) Μούμ γι πδθοσαπι ὕγγϑημαβ οἰ γίπιη, 
ἸΙοθ πα πὶ οοτηργθϑϑιὶὺ Χ 4488. ' 

Κλεονίκη ΟΠΟΡῚ ΕὙΥΓΒγ στη τΘΡῚΒ ὌΧΟΥ ΟΟΙΟΡΒΟΠΘῚ Ρῥτοξαρι 
ΥΙ 2690 ο. ᾿ 

Κλεοπάτρα Ἡἱϊρροκβίχανι βογοῦ, Αὐδδ] πϑρύϊβ, ῬὮΙΠΡΡΙ ὑχοῦ ΠῚ 
δὅ1 ἡ. 

Κλεοπάτρα ῬΆΠΙΡΡΙ οχ ΟἸγιηρίδάθ ἢ] ΧἼΠῚ ὅ57ο. - 
Κλεοπάτρα υἱἹζίτηα, Αοσγρῦϊ τορὶπῶ (ἡ τὴν Αἰγύπτου καταλύσασο 

βασιλείαν 229 0): Απὔοπϊο παρίστα 5ρ]6παϊαπτα ἕβοϊῦ σου "αι 
ἀθβουιρύασση ὃ δοογαίθ ἩΒοαϊο ΤΡ 1476 5Ξ4ααᾳ. Ἰαχυνίω ΥΙ 2296 

Κλεοπτόλεμος ΟὨμΔ]οΙ ἀΘη515, Απὐοο!! Μ.ο βοοον Χ 439. Ἶ 
ἈΚλεοσϑένης ὃ Σικυώνιος ἴῃ πατνταύδίππου]α Ἡοδτοάούθα ΧΙΥ 628. 

Κλεψύδρα Μούϊομδα ταϑυθύγιοβ οορπμότηθη ΧΙΠ ὅθ7 ἃ. 
Κλεώ ταυ]ϊοὺ ὈΙΡὰΣ (γ. Κλειώ): οἴὰ8 ἀθαϊοαύίο Χ 4404. 
Κλέων ὁ Πυϑέα Θηβαῖος δός 1 1906. ᾿ 
Κλέων ὁ κιϑαρωδός, αὐἱ οὐ Βοῦς: 46 60 ἔδοοίθ ἀἰοέατα ϑυγαίοηϊοῖ, 

ΝΠΙ 8496α. 
“Κλέων ὃ μίμαυλος Τἰα]]Θοτατα ταϊταοσατα ἰβύτιο Χ 482 ἔ. 
Κλεωναί: ὄξος 1 6718. ῥαφανίς 56, ΐ 
Κλεώνυμος ὁ Σπαρτιάτης ἃ Μοίαροπἐ 18. τ} ]16γ 68 οὈβιάπτη ἰοοοῦ 

ϑοοοριὺ ΧΠῚ 6086. 
Κλεώνυμος ὃ χορευτής, δαπ]αῖον ΥἹ 2544. 

Κλεώνυμος Ὠοτηο νοτὰχ Χ 4154. 

Αλήτα Τιλοομΐδθ Ἰοουβ ΤΡ 189. 
Κλυταιμνήστρα Οδδδαημᾶταθρ, Ῥ86]1015. ἱτηρδύϊθηβ ΧΠῚΠ ὅδθο. Βο- 

τηθυΐοῶ 1 14}. Ι 
Κνίδος: Οοποιῖβ νἱοίουϊα 1 84. --- ἁλμυρίς (ιράμβη ΙΧ 869. 

κεράμια 1 286. κολοκύνται 11 ὅ98. οἶνος 826. ὄξος 11 θ76. 
Κνωπός Ἐιγθμτδγαμι ὑγυθππθβ Δ Ὁ δἀα]αζου 8. τϑρθο" ΡΥΙγ 8 

ὙΙῚ 2ὅ98 566. 
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Κνωσίων Τ)εταοβύμθη!β ἀτηδβῖιβ ΧΠΙΠὋ 598 ἃ. 
Κόδρος ἴῃ [Δ Όυ]α οΌβουτω Π| 111 ἃ. 
Κοϑήλας ΤΒγΘΟΙΔΘ τοσχ, ΡΒΠΠΙΡΡΙ το σὶβ βοοοὺῦ ΧΙΠ ὅδτ ἃ. 
ζουκύα Ῥϑύϑομδ, Ξορῇσομθαι ΙΧ 8806. 4098. 
Κοῖος γ. Μ“ητώ 

ζοέρανος ὁ Μιλήσιος πϑυΐγασιβ ἃ, 46] ρῃΐπο βϑυναύαβ ΧΠ] 6006. 
Κολάκεια ΜΔ] ]Θηβίατη Τ05 ἃ ΤΏ 6558115 ἀϊσαίω ΥΙ 2646. 
Κολοκασία 4ϑηνᾶ ϑῖήογοπε ΠῚ 72}. 
Κολοφώνιοι Τιγάοττιη ΘΧΘΙΉΡ]Ὸ Ἰαχιυτθθ ἀ6α101 ΧΙ ὅϑ68 566. 
Κολώνη ϑρεατίαθ Ἰοοῦβ ΧΠῚ δ144. 
Κόμμοδος ὃ αὐτοκράτωρ Ἠδτου]15 Πα ῖΐα πϑ8ὰ5 ΧΙ 87. 
μων καὶ 'Ῥοδοφρῶν ἘΠΟΔΙΪ, Βοιηΐπ65 Ἰαχαγίοβὶ Χ 4444. 
ονίσαλος δαίμων (1π οΘοἸπορα!]8) Χ 441. 
ζουντοπόρεια Ἰπίου Αὐσῶτη οὖ Οουϊηθηατη. νίϑ, 11 48 6. 
ζόνων ἀρτὰ Οπϊάπτηῃ νἱοΐου 1 84. ραΐγίθ τϑϊοῦω ἴῃ ΟΥρτὸ ἀ6- 
 ρεῦαῦ ΧΙ ὅ82 Ὁ. ρϑθ]ίοθια παθοθαῦ πιθγούσίοοη ΧΙΠ ὅτ 8 Ὁ. 
Κόνωνος οἰκία, ἴῃ αὐτῶ Τγοο οοηγίγίω ἀροραὺ ΧΙ δὅ488. 
ὄνων γϑβαχα ἕδυϊοαῦου ΧΙ 4866. Κονώνειοι κύλικες ΧΙ 478. 

όπτος αὐ8: νίπυατη 1 33. ΒοθΠϊα ΧΙ 4640. 
Ὁρησσός ταοπβ 84 ΠΡΏθβϑυτα ὙἼΠΠ 8616. 
"οριαννώ τηρτεοίτχ ΧΙΠ δὅθ07 ο. 
ύρινϑος ἡ καλή ΧΙΠ 780. υτὸ΄᾽5 ᾿τηϑρὸ ἰᾳχία Ῥίο]θτηδοὶ 50- 
ἴθυῖ8 π᾿ ΡΕΙΙ Δ 6ΙΡΗΪ ρορῶ ΚΝ, 2014. ᾿φροδέτη Πῆελαινίς Χ1ΠΠ 

᾿ὕὔ88.ο. Ἑλλώτια ΧΥ 6780. Αροιποπθῖη ΑἸΟγομδθ. ὈΔΊΎΘΙΩ 
᾿ ΟοΥπίμ11 ραθῶπθ οΘ]ΘὈταραηῦ ΧΥ͂ 6961, τηθγθίγϊοθβ ΡαΌ]1Οδ6 
ΒΌΡΡΙΠοδὐ]οηΐ5 ρδυυϊοῖρο5 ΧΠῚ ὅ780 βΒαα. 56. ΟΥΓΆΙΩ τη ]18ν Ὁ]τ8 
όχι, ΥἽ 2120. ἀ6 δάνθηδγιτη Ἰἰαχυσὶ ἰὼχ ὟἼ 2216. -- 
᾿Δορινϑιακὰ ἔργα (6Χ δθῖθ ἴδούα) Χὶ 4880. κατασκευάσματα 
ΠΥ 1284. κάδοι ὙἹ 2800. Κορινϑιουργεῖς καλασίρεις ΧΙ] 628, 

χιόνων κεφαλαί Υ͂ 206ὅς, κρατῆρες 1996. Κορίνϑιος οἶνος 1 
904, ῥαφανίς 11 ὅθ[. στρώματα (ΔυθΡῃδη68) 1 27 ἃ. ὑδρίαι 

ΟἸΧῚ 4884. 
Ἰροιβὸς ὁ ᾿Ηλεῖος, φῬυΐτηβ ΟἸγταρίοηΐοδ, οοαατ8 ἔα ΙΧ 8820. 
οσης ΑἸΠΘηΪ5 δἰὰ8 ἱτπᾶρσὸ σγοοδΐα απαἱ Ρυΐσηα8 Ὀδυ θη ΤΑῚ 
αβθα5 οὐοῦ ΧΙΠ δθδ Ὁ. 
“ρυδαλλός ΑἰοαΘ τη068: οὗ ἐπὶ τάδε τοῦ Κορ. πέρδικες καχκα- 
λίζουσι, οἵ δ’ ἐπέκεινα τιττυβίζουσι [Χ 8900. 
“ουδὸς ποτα 8 ρϑγαβιῦϊ οορποταθῃ ΥΙ 240---2416. 242. 
τ, Εὐκράτης. Ἰάθταη [οτία886 Κόρυδος ὀψοφάγος ΥΠ| 348}. 
Γουϑαλία γν. Ἴάρτεμις 
Ἰρώνη ΝΑΠΩΗΪ, ταλίου οὐ 8116 ΧΠῚ 5870. 6. 
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Κορώνη ΟΔΙΠ15011 τηϑίου ΧΙῚΠ ὅ888. ν. Θεόκλεια 
τὸ Κορώνης μοσχίον φῬγονοτθίαμα ὙΠ 8590.ἅ. 
Κυσσύφη τηρτοίγχ ΧΠΙΠ δ81. 
Κοττίνα τηθτοίυχ: ᾿ταᾶσοὸ οὖ ἀοηδγία ὥρατίαθ ἈΠῚ δ14 ἀ. 
Κότυς Θρᾳκῶν βασιλεύς, Τρῃϊοταϊ5 Βοσοῖ ΤΥ͂ 1818. δρίβίυϊα δ 

ῬΒΙΠΡΡατα τϑρθὰ ὟἼἹ 2486. Ἰυχυγίοβιβ Ποῖηὺ οὖ βρου πε 
ππαρίϊαβ οὰπὶ Μίπθγνα ἔϑοϊθηᾶδαβ ρατγανιῦ ΧΙ 5816 5αα. 

Κουρῆτες, ΤΟΠΊ118 ΟΥἹΡῸ ΧΙ 5286, 
Μάνιος Κούριος ὁ Ῥωμαίων στρατηγός νἱοίπβ τηοάϊοὶ Χ 4198 
Κράνεια ΟΧΥΙῚ ἔ. 1Π 18}. ᾿ 
Κράνειον Οογϊηπἰπίοταια ΧἼΠῚ] δὅ89 ο. 
Κραννών: δαῦδθ οδ]ᾶδθ 11 420. 
Κρασσιανὸς πλακοῦς ΧΙ θ64Το. 

Κρατερὸς ὁ Μακεδών ΧΙΠ 608 Ὁ. ἴῃ δὰπὶ ΑἸοσιηὶ αἰ] οοὐϊοὶ ρᾶθαι 
ΧΝ ῤ966. γν. Περδίκκας ͵ 

Κράτης ὁ κωμικός: ἐλεφάντινον τάριχος 1Π| 1176. 
Κράτης ὁ κυνικός νἱοῖιβ τποϊοὶ Χ 422. ἃ. ἀθ ῬΗΤΥΠΔΒ ἱπηΔΡῚ ΠΝ 

ἀϊούατη ΧἼΠῚ 5910. 
Κράτης οδϑο]αῖον ΧΙ 1820. 
Κρατῖνος ρορία: ΘΡΙΡΎΔΙΠ 18, 1ῃ Θυτ ΠΠ 890. 
Κρατῖνος ὁ ᾿Αϑηναῖος 1ρ886 56 ῬγΥο ραίτία, ἀογον!ῦ ΧΠῚ 6030, ο 
1. οΓ. 

Κρατῖνος ὁ Μηϑυμναῖος ψιλοκυϑ'αριστής ἴῃ πυρθ}15 ΑἸοχαπᾶν 
588 6. 

Κρατισϑένης ὁ Φλ(εγλιάσιος ϑαυματοποιός 1 196. ᾿ 

Κρήτη, Κρῆτες: πὰρ ΙρΡΥρΘΘ5 ΟΥ̓ΑῚ ΧΙ δῶ ᾿Ἑλλώτια Χ΄ 
θῖδε, οἵ δάη. Ἕρμαια ΧΙ 6890. Απιοτῖ ϑηΐθ ῬαρτδΙη 580] 
Ταοϊαὺ ΧΠΠδ61 Γ. Ἰογθτα ἃ 886 παῤηδαχη ρου θοῦ ΙΧ 8155. 
- ἀνδρεῖα ((. ᾳ. συσσίτια) ΤΥ 1488 βαα. Κ 186}. γεπᾶπαϊ ὦ 
δα] δμαϊ ρου ΧΙΥ͂ 6800. ὄρχησις 1 22 Ὁ. Υ 181 Ὁ. χορ 
(ΗΠοιμϑυυ8)  180[. 1810. οὕτα ᾿ἰγτᾶθ οαηΐα π᾿ ὈΘΙ ΠῚ ΡΥ 
Βοϊδοοραηίαν ΧΙ 627 ἃ. ρᾳθγογαση δοταβ ΧΠΠ 6016. 602 
--- ἀκίδες (ΔΙποβιπιδοηβ οομ 65) Χ 4210. χυπάριττος ἴ 2 
οἶνος (γλυκύς) Χ 440. πλακοῦντες ΤΥ 1806. | 

Κρισαικὸς πόλεμος ν. Κίρρα 
Κριτίας ὁ Καλλαίσχρου ὑϊ01ὰ οαποτα ἀοοίαβ ΕΥ̓͂ 1848. 
Κριτόβουλος ὁ Κρίτωνος 8Ὸ Αφϑομίπο ϑοοτγαίϊοο ᾿ντῖβαβ Υ 290. 
Κρίτων ΤΆΓΤΔΒΥ}1 ΑΘΧχομθμβῖβ (απθτα ν᾽ 46) ἔγαΐον ΧΠ 5548. 
Κρόβυξοι ΤὨτγϑοΙϊδΘ ΡῬορα]ὰβ ΧΙ 5864. 
Κροῖσος τοχ: ΠοΙρΡΒΐοα ἀομπατῖα ΥἹ 281, Τιδοθαδθιηομῖ8 δὺ 

γϑηαιαϊῦ 2328. ! 
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Κρόνος: 8δοτδ οὖ ἴδηττη δρυὰ ΑἸθχϑπασϊποβ ΠῚ 1100. Κρόνια 

᾿ς ᾧ. 8. ϑαύῤιυγηαϊία) οΥἱσίηϊβ αυδθοαθ ΧΙῪ 689 566. 
“Κροτωνιᾶται Ῥοβὺ ὈΘ]]ὰπὶ οατα ΞΔ Υ 1018 Θιη0}}101 ΧῚΤ 6228, 866. 

46 Ηδτγοα]θ ἔἕαθαϊα Χ 4418. 

Κρῶμνος πολίχνιον πλησίον Μεγάλης πόλεως «Ὁ Ατγοράϊθαβ 
οΡΡαρσπδύστη Χ 4528. 

Κτησίας ἸοτηΟ γοτὰχ Χ 41θἀἃ 566. 
Κτησίβιος ὁ ̓ Ζλεξανδρεὺς κουρεύς Ὠγάτνδι}15 ἰνίον ΙΥ̓ 174. ἃ. 
Κτησίβιος ὁ μηχανικός 8. ὕΟΏΒΟΥΘ ἀϊγοΥβαβ ΙΥ̓ 1746, γηγίστη 8ΔῸ 

60 ἔδοίαπη ΧΙ 497 6. 

Κτησίβιος ὁ Χαλκιδεύς, Μενεδήμου γνώριμος, Ὀ1188 ἸΌΒΟΥ 1 1 ο. 
ἀϊοίαμα ΤΥ 162 68, 

Κτησικλῆς 5ου]ρίογ: βἰδύαδ 8 60 βοΐ ὡραα ὥϑιηϊοβ ρα] θυ] τηδ 
ΧΠῚ θ0θ8. 

Κτήσιππος ὁ Χαβρίου, ὨΘΊ]ὰο ΤΥ 1605 6ῇ, 1668.ὉὈ. 
Κτησιφῶν ὁ 'Δϑηναῖος γμοθύε, 80 Αὐΐα]ο ᾿πᾶθχ υϑοῖαβ ἴῃ ΑΘο] 148 

σοπϑίταΐα5 ΧΥῪ θ97οα. 

Κτήσων ὃ ᾿Ιϑακήσιος, ΑΡΙΟΠΙΒ ἀποῖοΥ 1 16, 
Κύαϑος Πύλητος μὲν υἱός, ἀδελφὸς δὲ ᾿ντιμάχου Ὁ Ηδτοῦ]ο 

οὐοῖδαβ, δ ΑθϑίοἹβ Οἰνοχόος ἥρως οο]οὈαύαν ΙΧ 4118. 

Κύαϑος ἢαγίυβ δὰ Αὐβίποθια Αϑίο!ϊδθ Χ 4248, 
Κύβδασος ἀδοταοπ (1π οοτηοθαϊ8) Χ 4438. 
Κυδίας ὃ ναύαρχος ΧΙΠ ὅθ98. 

Κυδωνία Οτεϊοηδίαμα: οἸαγούθτατη βϑοτῶ ΚΙ 2083, Κυδώνια μῆλα 
ΠῚ ὅ9Ὁ. 

ζυζυκός οουῖτγα, ΡΥ ΒΘγο τη ὑγγϑηπῦτα τϑθ6}}151 808. Ζιόνυσος 
ταυρόμορφος ΧΙ 4108. --- μύρον ἴρινον ΧΥ 6886. χαλκεύς 
ῬΙβοῖβ ὙΠ 3284. 

ζύϑηρα: λυχνίς ΧΥ 6818 
ζύϑνιος τυρός ΧΙ δ1θ6. 

ζύχνος ΤΙΘΌΘΟΡΉΤΥΘ ἃ. ΟΥ̓́ΡΠΟ παυῤτυβ ΙΧ 3986. ἃ Μαγίβ ἴῃ 
ΟΥσπῦτη τηπίδέτι5 1014. 

Κύχλωνν Ἡοτποτίουβ 1 106. ΧΙ 4014. 4816. ῬὨΠοΟχΧΘηΘαΒ 1 78. 
ΧΠῚ ὅθ46. τερετίζοντα οχμϊοαϊν Οοπομδβ οἰὐπαγοθᾶσβ 1 208. 

ζυλάβρας ᾿οτο5 ῬΠΔΒοΙὗα Ὑ11 2976 56. 
ζύλιχες ΠΙγγΙοτατη Ἰοοὰ5 (1 Οδάταὶ οὖ Ηδυτη ΟΠϊδ0 τη ΟΠ ΤΩ ΘΗ 1) 

ΧΙ 402}. 
ὕ ρᾶνες Τ,γαϊ, ΗΘγΟυ]15 οοταῖίο8 ΧΙ 4616 Βα6. 
(ὐλιξ Τ,γᾶσϑ 6 Πδγου]5 σοταϊθρυ5 Χ] 461, 
(υλλοποδίων (Ὑ Ὁ]οαπα8) Ὑ 1936. 

" 
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ἈΚυμαία (Κύμη): ΟΥ̓ΡΥῚΙ 101, ποη ΤΥΪΟΟΘΏ5685 οομβθαοχπηί ΥἹ 9506. 
- ἁλμυρίς (κράμβη) ΙΧ 869 

Κύμη τῆς Καμπανίας (26 ἢ, Κυμαῖοι οἵ ἐν ᾿Ιταλίᾳ (528 ἃ): Ἰυκυγία 
ΧΗ δ2846. νίπυμῃ 1 261. 

Κυμινάνϑη ποιηθη Πο]ϊδοαιῃ ΠΥ 1788. 
Κυναιϑεῖς Αγτοδά 65. Δ τὰϊΒ πη πβῖοδθ οοηὐοτηρία οουταρῦϊ ΧΙ 620 6, 
Κύννα ἡ ̓ Ιλλυρίς Χ1Π 560. 
Κύννα ῬΆΠΙΡΡΙ γτορὶβ οχ Αυάδία Ε]1ὼ ΧΠῚ δδτο. Ευνγάϊοαθ 

τηαῦθυ ἃ Οδββδηᾶγο βοραϊία ΙΝ 1δδ 8. 
Κ(Κῦνον» γῸ5 ἃ Τωοοτῖβ οοπάϊξα ΠΠ ΤΟ οα, οἵ, 48π. 
Κυνόσαργες: 101] ἴῃ ΙΔ 6160 ΑἸΟΙ ἰδ 415 ̓ βθρίβπηω δἀβουναΐαπι ἢ 

ΥΙ 2844. " 

Κυνοφόντις ἑορτή Αγσίνοτατμι 1ΠΠ| 996. 
Κύπρος: Ζεὺς Εἰλαπιναστής οἱ Σπλαγχνοτόμος ἸΝ 1748. τορι 

Ἰυχασα ΥΙ 2567 βαα. δούὰπμη δαπ]δίογεβ ΠΟΌΪ 685 ΥἹ 955, 
ΤΑΌ]]ΘΥΘΒ ρτΌ θα ΧΙ ὅ168. ἔλυμοι αὐλοί ἀρὰ ΟΥΡΥΪοΒ ἴπ 
τι ΓΝ 1118. --- ἀμυγδάλαι Π| 526. ἄρτοι 1Π|119 66. κάλαμος 
Π 626. κάρνα δ4Ὁ. λυχνίς ΧΥ 681{--: μύρον κύπρινον ΧΥ͂ 
688 ἢ, οἰνάνϑινον 0886. νᾶπυ 1 28 ἃ. πέλειαι ΧΙΥ͂ 650 Ὁ. 
συκῆ ὀλονϑοφόρος 11 1τ|. Κυπρία συκῆ ἐν Κρήτῃ τ. 

Κυρηβίων Βριοναίβ Ῥδγαβις] οοστιοιηθη ΥἹ 2424. 2448. 
οἵ Κυρηναικοί(ρ]] Ο50Ρ}}1) ΕἸΡΙΟαγ 615 βί τα 1165 1129. ΧΠ 5448. 
Κυρήνη : ̓ἡπόλλων ἄδυβ, ᾿ἀρτεμίτια ξοδβίαπι ΧἼ 549, ΟὙτθπδθουπσα 

ἀοπδτγίαση ΟἸνμρῖδθ ἴῃ ΤΠ Ο5 ἔθιηρ]ο ΧΙ 4804. ΜαπΕϊποηβῖσμη 
οογίδσαϊμδ ᾿τηϊύαι! ΕΥ̓ 164 ἃ. Κυρηναίους λευκούς Ἐποαϊοβ αϊκιῦ 

δυγαθομῖοαβ Ν1Π 881 ο. --- καυλὸς καὶ δέρμα βόειον (Η ΘΥταϊρΡῃ8) 
Ι 2716. μίσυ 11 628 ῥόδα ΧΥ͂ 682. οὖ ῥόδινον μύρον Βετε- 
ῃϊοδθ ἀϑίαξα 689. 

Κυριανὸς πλακοῦς ΧΙΝ θ41α. 

Κύρνιοι (βϑεατά!ϊη]4 6) πολυχρόνιοι 11 47 ὃ. 
Κῦρος ὁ μέγας ἀθ Αδβίγαρα νἱούου ἕαῤΐατσαβ ΧΙΥ 6884 6. ΝΙπο 
ατ8 οαρία ϑαγάδηδρδ!} ἐπγη]ατα ἀδβίσαχιὺ ΧΙ ὅ296. Βγία- 
ΔΥοματα ΟΥ̓ΖΙσΘ ματα βορίθηι αὐ ῖρυβ ἀοπωνιῦ 1 808. 

Κῦρος τοῖποῦ Αβρδβίδῃ τα] ΠΟΥΘτη, απ88 δπέθα ΜΙΐο νοσαθαΐαγ, 
ῬΒΘΊΙοθια μαθοθαὺ ΧΠΠ ὅτ0 ἃ. Ρ]αύομῖβ οὖ Χεπορβομίϊβ 46 60 
ταϑϊοῖω ΧΙ δ04 6, δ08 ἃ. 

Κύψελος ἴῃ Βα511146 ορρίᾶο ραϊ]ουϊαϊπῖ5 οονξαταῖπα πὶ ΟΟΥΘΕΙΒ 
ἘΠ Θ βία 6. ΒΟπούθι ᾿ἰπϑίϊαϊῦ ΧΠΤ 609 68. 

Κωβιός φῬατγαβιῦαβ, Ῥυθϊοπίοδθ ϑπιαΐονυ ΓΛ 1844. ὙΠ 5898. 6. 
Κωβίων ὁ Σαλαμίνιος, Ῥατδδίδαβ ὙΠ 2494. 8290, αἱ αἸγθβαβ. 

σνιάθύαν ἃ ΟΟΌΪΟ. Ι 



ΠῚ ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Μ {8} 

ἁγωνίας ῬοΥβομδ, Θορῆγοηθα, ΥΠ 8090. 
Κωκάλου ϑυγατέρες ἴ 100. 
Κωλιὰς γῆ ἃ ἤσα!]5 ΔαμΙ ιΐω ΧΙ 482}. 
Κωμαῖος ν. ᾿ἰπόλλων 
Κῶπαι Βοροΐίδ6 ορρίάπτμη, Κωπαίς λίμνη: Κωπαῖαι 5. Κωπαΐδες 

ἐγχέλεις 1Π| 110. ΤΥ 186 ἃ εὖ βδβθρί8β. δηρ! 86 4618 οὈ]αΐαθ 
ὙΠ 291. 

Κωπεύς ΟἸδθοὶ ἀ6ὶ ρδίθυ 11 296ΌὉ. 
Κῶς τπϑὰ]ὰ: Ἥραια (Δ αὐδ 5βυγῖβ δαϊθαβ ποη ουϑῦ) ΥἹ 262. 
ΧΙ 0894. ΑἸΘΧΘΠΟΙΥ βϑἰαΐαδ, οὐϊὰ8 6 οδριῦθ δι γοβϑῖῶ ἢο5 
ποτ ΧΥῪ 6846. --- μύρον ἀμαράκινον καὶ μήλινον ΧΥ͂ 6888. 
οἶνος 1 326. 380. 

Κώταλος ἴῃ ἨΘΑΥ]1 οριρυϑιηγηδί ΓΝ 1764. 

“Μάβδακος ὁ Σικελιώτης οοασὰβ ΙΧ 408 6. 

“Μαβικανὸς οἶνος 1 261. 

“Ααγὶς ἡ ἑταίρα, Τιγϑῖαθ διηιϊοῶ ΧΠΠ 592. 
“Μαγίσκα ταρτοίτῖχ, ἰβοογαῦ5 διηϊοῶ ΧΙΠ ὅ706. ὅ806. 672 Ὁ, οἵ. 
ἃη. 5926. 

δ γος Ῥιο]οτηδθὶ ϑοίθυβ 6 Τά ἢ]1ὰ8 ΧΙΠ δ766. 

υνοφόρια ξορτή ΑἸΘχαΠατΙδ6 (ΡΊΟ]οταδθὶ δοίαἑθ) 1 270 Ὁ. 
ὧν Δτοδάϊαθ ἥσνίαβ: ἐχϑύες φϑεγγόμενοι ὙΠ] 882. 

ἔρτης Ηοτηρηίοιβ 1 259. 
ς ΟΠΥΎΒΙΡΡΙ ϑηοΥΘ οαρίαβ ῬΠΘΥΟΥΌΤΩ ὩΠΊΟΥΘ8 ἱπνθηϊῦ ΧΠΙῚΠ 

602 ἢ, 

ς ἡ Κορινϑία ΧΠῚ ὅ70} 58αα. ὅ81 4.6. ἔ. εχ Ἡγοᾶγο ὅ5'101118.8 
ἀὐγροία, ΧΠῚ ὅ88 Ὁ. Αὐἱβῦρρι διηΐοω ΧΙ ὅ44.ἃ. ΧΠῚ ὅ88ο. 
ὅθ9Ὁ. Τοιηοβίμθηῖ5 οὖ ΠΙΟρΡΘη15 διηϊοῶ ὅ880 5846. ΤΠ018 οὗ 
ΒΟρυ]οΥατα ὅ89 Ὁ. ἰορίάθ ἀϊοίττη δὅ8ὅ ἃ. ἔδοοίΐθ 46 Βυυριαθ 
5826ἀ. 

αἔμων, Μακεδαιμόνιοι, Λάκωνες, “ακωνυκή, Σπάρτη, Σπαρ- 
τιᾶται: ᾿Ζπολλωνέσκος οἰ πατατα τα] ομογάδτη ἤθπθηβ ΧΙΥ͂ 6861. 
ἈΡΟΙΠηΣ ΡῬγύμίο ἀεαϊοαίθτη αυϊάαα!ά ΔΌΣ ἀτροηίνο ζαϊῦ ΥἹ 
255, Διόνυσος Συκίτης Π1 180. Ἔρως, οαἱ δηΐθ Ῥυρη θη 
ϑᾶσγα, ἰδοϊαπῦὺ ΧΗΠ 6616. Κεράων οὖ ἥάττων ἥρωες ΤΙ 980. 

ΤΥ 1135, Παρϑένος ταυϊϊοτατα οαπίαᾳ οοἸοὈταΐα ΧΙΝ θ4θ ἃ. 
Τυμνοπαιδιαί ΧΥ͂ 618Ό6. Προμάχεια ξεϑύατα (αὉΪ οα]ατηο οαραῦ 
Θοτοπδηῦ) ΧΥ͂ 6144. Ἠρβρουίάστα τηα]8, 418 οὐίοσαηὖ 1Π| 828. 

' 
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ΑἸοϊμθηδθ Ῥοοα]ατα αἀβογναίατα ΧΙ 475}. Οοὐξίπαρ ἀοπδνῖα, 
ν. Κοττίνα. -- Ῥμγγρύτα βαρυϊοτα ἱπ Τϑοοηΐθ, ΧΙΥ͂ 690 ἢ 
Θρδγίϑηϊι δὰ ΤΉ γυθδιη νἱοΐογθς ΧΥ͂ 6780. δρυὰ Οπίάπμπι νἱοῦϊ 
184. Οτοίημο ορρῖάο ἃ Ατοϑαϊθιβ οὍβθββο ορί α]δῦ Χ 469 Ὁ. 
Ῥδύσγιοσαση 1ηβυϊθαξογταμη οΟὈβθυνϑηὐββ πὶ ΧΙ 624 6. οδο 068 
Ῥυμῖ ΧΠῚ δδδοα, ᾿1ὔθμα ΘΟΥΡΟΥ5Β οὐϑβιϊαβ ΧΠ ὅδθ0ο 54ᾳ. δυσί 
δΥσθηίααθ αϑι85 νοϑυϊυβ Ι 2888 βααᾳ. ππηριθηΐαν! ἴῃ ὉΥθοῖα 
ΠΟῚ μηδ ΧΥ͂ 686. μαστιγώσεις ΨΙΠ 860 οὅ. σκυτάλη Καὶ 
4514. γροβύθα ἃ ῥτίβυϊπα βαγουϊύαθα ἀδίβθοουαπί ΙΥ̓ 141τ|, ΧΥ͂ 
6810. ΤιΘΟΟΠΌΠ ΥΘΙΩΡΌΌΙΠΟδτα ττηϊύαθ Βογηϑηὶ Υ] 218 ἔ. - 
ΤΕ. Τατιϑίοθθ οχιβϑυϊτηθύοσοβ ΧΙΝ 6280 οὖ βοβρι δύοντα 0821, 
ἀῶ ΟΔΠΘΥΘ ΟἸΠΠ685 ἀοοῦ! ΤΥ 1844. οὔτ ἐϊρίαγατη οδπΐα 
(Τγυύαθι οαυμιΐπϑ τϑοϊξϑηΐθβ 680 Ε) ἴπ Ὀ6]] τα ῥτοβοϊβοθαπέαν 
ΧΙΥΝ 6214. 680[. “ακωνικὴ ὄρχησις 1 22. πυρρέχη ΧΙΥ͂ 6818, 
ὑπορχήματα 681.. διὰ σφαίρας ὄρχησις ἃ ὥξρδαγίδιῃ!β ᾿πνεπΐδ, 
θη ουτηθδβῖα 1 144. “ακωνισταί ΚΝ 181 ς. δικηλισταί 
ΧΙΝ 6214 6. πθο ρΒ1Ποβορίδτη 66 τοίβουϊοδηη ἴπ τΌθπι δα- 
ταϊβοσαμῦ ΧΠῚ 6118. στνἱούαβ βορχϊθίαβ ΕΥ̓ 1858 βᾳα. οομυῖγία 
ΙΝ 1880-- 1428. φιδέίτια ' 1860. κοπίδες 11 ὅθε. φΡοΐαπαϊ 

ἀϑὰ5 Χ 4828 - ὃ ΧΙ 408. κώϑων Λακωνικὸν ποτήριον ΧΙ 
488 Ὁ. ροίονϊα βου] 488 6. τηθ]]ογ65. ἔοττηδ, ργδθβίδηΐοβ ὙΠ 
2186. ΧΠῚ δὅθθεῶ. τγὶγριηϊθαβ δηΐθ παρύϊαβ Ῥαθγογαμπι τἰΐα α6- 
Ὀϑηΐαν ΧΠῚΙ 6024, εἵλωτες βουύυὶ ΥΙ 2686. 2644. 2606 Ὀ6. δθπ- 
τοῖο θογαιῃ τηΐϊβοτῶ ΧΙΝ 6574. τηϑηπτα ββούαπη σα ΘΈΠΕΙα 
ΨΙ 2711. --- Λάκων τις Θομἶπο νοβοὶ πϑϑβοίὰβ ΠῚ 91 οα. -- 

“ακωνικὴ ϑριδακίνη 11 098. ἱμάτια Ὗὶ 198. κρατῆρες Υ 1986. 
1996. κριβάναι (πλακοῦντες) ΧΙΥ͂ 6468. κύλιξ ΧΙ 4848. κύνες 
1.288. ΧΙ ὅ404. κώϑων ν. βαρτῶ. ματτύη ΧΙΥ͂ 6646. μηλαῖ 
ΠΙ 88. σικυοί 1Π1 148. συκῆ, σῦκα 1Π τὅ8.4.6. 716. ὑπο- 
δήματα ΧΙ 488}, οἵ. ΚΓ 21ὅο. 

“ακίνιον: Ἥρας πανήγυρις ΧΙ 841 ἃ. 
“Μάκιος ὁ ᾿Δργεῖος ἢ Λίνδιος, ΔοδρμΘταὶ ἔγαΐθυ, ῬΏ Δ ΒΘ 1618 60η- 

αἰδοῦ ἃ Μορβο τηΐβϑῃβ ὙΠῸ 2976 866. 
“Μακύδης ὁ φιλόσοφος δ᾽ ΔΏΒΕΥΘ διηδΐαβ ΧΠΠΌΘΟΘο. οὐτα μ ὦ 

ῬΙΌΘμαΙ οογξατηθη Χ 4888. 
“άμια ταρτοίτιχσ Τ᾽ θυηϊβίοοβ δπηῖοα ΧΠΠ δὅγ6 ο. » 
“Μάμια ἡ αὐλητρίς, ΟἸοαπονῖβ Αὐμθηϊθηβὶβ Π]ω, Ποιηθέν! 60η- 

Θοαρίπῶ ΤΥ 1280. ΧΙΥ 6164. Μάμια »ἀφροδέξη Αὐμϑπὶθ οὐ 
ΤΆΘΌΙΒ ΥἹ 268 8:0. ϑιογοπίδπι βίοι ροθοῖ]θη δϑαϊβοαν ΧΠῚ 
8116. οομγίνίαμη οἷα ἃ ΠΥπΟΘο ἀθβουρέαπι ΠῚ 101 6. ΤΥ 

128 Ὁ. ἐδοθίθ ἀϊούυσα ΧΙΠ ὅττ εξ ἊΡ 

ἢ 
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“Μαμπάς ταρτοίτιχ ΧΙΠ ὅβ88. 
[Δαμπιτὼ ἡ Σαμέα Ἰ)θταο νυ ῬΈΆΔΙΘΥΘΙ διαΐοω ΧἼ1Π 898 67 
“᾿αμπρίας. οοατπαβ ΙΧ 8796. 
Λάμπρος ὃ μουσικός ΞογρΠοο]ϊ5 τπηασίϑβίου 130, ὑδροπότης 11 444. 
“Μαμπυρίς τπογοίγισ ΧΠΠ 588 6. 
Μάμπων ὃ μάντις, ὀψοφάγος ΥΠ]|Ι 8446. 

ἔμψακος τὺ ΤῊ ΘπηἸβίοο ἀοπμδία 1 291, Πρίαπος 1 80}. [ιδιηΡ- 
ΒΘΟΘΠΟΥΊΤη ἀΟΠΘΙ τη [)6]0ῃ15 ΧΠῚ 60 ο. 
ανίχη ΑἸΘχδμαν Μ, παίϊτιχ ΠΥ 129. 
δίκη ΑἸΟΟΟΙΙ ὈΧΟΥ ΞΟρΡΒτΌπθα Ἰηὐογΐθοιῦ ΧΠῚ 598 οα. 

ἀρίνη κώμη Ἠπειρωτική ΙΧ 87θο. 
ἵἕνος βουκόλος [Δ Ὀπ]οϑὰ5 ΙΧ 8700. 

ἰσσα ἡ Τρωική: ὈΘΙ]ατη οὐπὶ ΑΡΘΙ ΘΘΏΒΙ 8 ΓΝ 176. δαῖτ 
οϑ]]ά86 ἀα]668 11 488. 
οίχος ϑδρρβομὶβ ἔγαΐθυ ἴῃ ΜΙ ]ΘΠΔΘΟΤ απ ῬΥγύϑηθο ἃ ογαῦμο 
Χ 4288. 
ἄρκας ῬΗοοηΙΣ ὙΠΠ 860 ἢ, 
ἀσϑένεια ἡ ̓ἀρκαδικὴ ἑταίρα Ρ]οαἰοπ5 ἀϊδοίρα]δ, ΞΡ ΘαΒΙΡΡΙ ϑυιῖοθ 
ὙΗ 2196. ΧΠ 5464. 
ἄσος ὁ ᾿Ερμιονεύς: ἴαοοίο αἰούω ὙΠΠ 8880 566. 
σύρτας ὁ ΛΠασιώνιος, ἄδιψος 1 44. 

ὠρεια, οἸίτα “ητοῦς κώμη ἀρτὰ Ερμοβυμι, “ατώρεια μαξών 
551. 
χχάρης (αρυα ΤΠ οτηθύγ ατη σοταϊ ΤΩ) γυμνὴν ἐποίησε τὴν ᾿4ϑηνᾶν 

ατναὰ ταΘτΕ τσ, ΒΜδυπιο τὶ Θγηϊοθ, ΧΠΠ ὅ96 
αινα ἡ ̓ Δττικὴ ἑταίρα Τεταοίτ11 οοπουθίηῶ ΧΠῚ δ7171ἃ. “έαινα 

ασία ῥαφανίς 11 ὅθ, 
δριον προδωσέταιρον (1π 8.0110) ΧΥ 699. 

τόν: πορφύραι 11 881. 
εγες Οἰδτύτα 860] ΥΙ 271 Ὁ. Ιᾳπομΐ8 ϑ'ϑηηαθ 511 ]ΘΟΥ ΆΓΩ 
Οδαθταπῦ ΧΥ 6172}. 

τος καὶ Μενέλαος φιλοκύνηγοι ΧΙ 599 ἃ. 
τεὺς ὁ ᾿Δργεῖος τραγῳδός, ἴᾳὍδ6 ΤΘ618 ᾿:ρουῦαβ, Αὐμθη] 19 

5οΊρα] 5, 8. 1α08, ορὶστδτατηθίθ ἰυυ]Βου10 ρϑυϊθα8 ὝὙΠΙ 8486: 
Ἐρίουτοα, ΧἼ1Π 5880. 698 Ὁ. Ἰορί46 ἀϊούπτα δὅ85 ἃ. 

τον Ἠεοττηοϑϊαπηδοίθα, Χ1Π 5978 566. 
χοὸς Ῥίο]οτηδοὶ ϑούθσίβ 6 Τπϑῖάθ Β]1ὰ5 ΧΠ]Π ὅτθ68. 

ς ὁ παγπρατιαστής ΧΠῚ 78. 
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“Μέοντος κώμη ἴῃ ῬΕγγρία: δαὰῶ ηἰΐγοσθ ΠΠ 48}. 
“Μεόποδον (Λειόπεδον 6011) ΕΥγΟΒΥΓατα 18 ΥΙ 259}. Ι 
“Μεπρεὺς ὁ Καύκωνος καὶ ᾿Δστυδαμείας Ἠδγου]οΘπ ἃῸ Εαγγβίμθο. 

γτηθγοθᾶριῃ ρϑίθηξθιῃ ψἹΠΟΙΤῚ 1πιϑ81ὺ0 Χ 4128, οὑτὰ Ἠδτγοῦ]θ οθῖ- 
ῥαταῖπα 4100. 412 8. 

“Μέρνης ὕδωρ ΙΥ̓ 1506. 
“Μέρος: Παρϑένου ἵερόν ΧΙΝ θδδο. 
“Μεσβόϑεμις αὐἰϊοχ ΜΙύγ]θπαθαβ: Μαβα τηδρϑαϊη τηϑηθὰ ἔθ Π6 8 

ΙΝ 182. ΧΙΥ 6858. 
“Λέσβος: Ῥαϊονι θα] 18 οονθαμηῖηο ΧἼΠ 6108. ἐριστάφυλος (Δτομθ- 

βἰγαῦι8) Π1 926. οἶνος 1 286. 2906. 818. 82 ἢ οὔ ΒΔ 6Ρ1π8. 

“έσβιον ἐξ ὑέλου υπραρηξαγίαμα ΧΙ 486}, οἵ δάη. 
Δευκαδία: ρᾶᾷνο νἱγρίηϊβ διηοτθ οαρίαβ ΧΠῚ 6066. Πιουοδᾶ! ἃ 

Βιχαῦομϊοο ἕωλοι Κορίνϑιοι γοοϑῦὶ Υ 1] 851. οἶνος 1 298. 88. 

ἡ Δευκερέη θᾶ 5. ΠΥ ΡΠ, ουϊ βϑογταιη τὸ Θήσειον ἄνϑος ΧΥ͂ 
6084 ἢ, 

“Μεύκολλα τῆς Κῴας: Ῥυρηᾶ ἡδν8}18 Υ̓ 2096. ᾿ 
“Δεύκολλος ὁ Ῥωμαίων στρατηγός 46 ΜιϊνΙάαύα οὐ ΤΊρταπθ νἱούους 

ΟἸΠηἾβ ρα Βοϊμδηοβ Ἰυχανδθ δαοῦον ΥἹ 2146. ΧΙ ὅ488. 

ΟΟΥΆΒΟΒ ἴῃ [4 ]18} ἀἀνοχιὺ 1Π 51. Ϊ 
“Μευκός ν. Κλειτός 

““εύκοφρυς (Ἄρτεμις) Μαρπούυτα ΧΥῪ 688. 
“εύκων ὁ Ποντικὸς τύραννος διἀπ]αίου 5 ̓ πΐθϑύαθβ ΥΙ 2576. 

“εύκων οοαπὰβ (1Π οΘομηοθ418) ΙΧ 8766. 
“Δεωγόρας ὨομιοΟ Ἰαχαγίδθ ἀραϊῦηβ ΙΧ 8387 ἃ. | 
Λέων ὁ Πιτυληναῖος, ὁ ἀνέκαϑεν ᾿Αϑηναῖος, ἀήττητος κατὰ τὴν 

πεττευτικήν 1 166. 
“εωνίδης Βγχαμίϊογατα ᾿μηρογωΐου Χ 4420. 
“Μεωτροφέδης Ὠοπιο τηϑο]]θηύα5 ΧΙ 581 ἃ. 
“εώφρων οἸγιηρίοπῖος 1 86. 
“ηϑαῖος Μαρπθβῖδθ ἤανίπβ: ῥόδα ΧΥ 6880. 
““ήϑων Πυνὶαβ δὰ Βουθηϊοθη ΤΌ γαϊη: ρίβοθβ 11 11 Ὁ. 
“ηιστάδαι Ναχὶ ορρΙασ]ατη Υ1Π 848. 
“Μήμη ταρυθύυλοῖβ, ἔουύαβθθ ῬΏΎ ]ΔΟΙ οορποιαθη ΧΠΠ 590. 
“Μῆμνος: ϑ6Ίθαοο οὖ Απίοομο ἰθιηρ]ῳ οοπβθογαῦύδ ἃ ΑΠμ αἰ ΘΒ θα8.. 
ΟἸουα 5 ΨΙ ὅδ. --- κύαμοι ΤΧ 8664. λυχνίς ΧΥ 6818. 

Λήναια Αὐποηΐθ ΙΥ̓ 180 ἃ. ἐπὶ “ηναίῳ ῬΒθιΘοναί5. δεῖ δοίαι 
Υ 2184. 

Ἵ “Δηναιτοκύυστος ΤΑΘΥΘΟῚΣ ΧΠΠ 688 6. Ι 
“ητὼ Κοίου ϑυγάτηρ Χ 45 ἃ. Αρο]]ποπὶ οὐ Πίδπαπι 6 Ομ] τὶ 

οἷάο ΠοΙρμο5 ἀυχὶῦ ΧΥ͂ 7010. ΤἈΘοχΘηΙ 8 ΠΡ οἷβ τηδισμᾶθι 

---------. 

----- 
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οἱ σου 465 οὐΐθγαπίυν ΓΧ 8728. “ητῷον ἃρυὰ Π61105 ΧΙΥ͂ 
6140. --- ἡητοῦς κώμη ἘΡΒοΒΙογατη ν. “ατώρεια 
ἐβιανὰ σῦκα 1Π| τ . 
ἐβύη, Λιβύες οἵ Νομάδες (402 Ὁ): νἱοίτπι8 οὖ ᾿ἱπϑύγατπηθηύατα ἄο- 
τηθβύϊοιη ΧΙ 4020. Λίβυς αὐλὸς ἃ ϑιγυα Ναϊάδα Ἰηγοηΐαϑ 
ΧΙ 6180 6. -- βόες ὀπισϑονόμοι Ν' 221 6. βολβοί 11 64}. 
χκαρῖδες 1 70. κατώβλεπον διΕΪΤΩΔ] ΚΝ 2210. καυλός ΧΙΥ͂ 628. 

λωτός ΤΥ 1826. πέπερι 11 66 ἃ. πορφυρίων δινὶ5 615 ἰηα]- 
Θ61Π18 βδοτῶ ΙΧ 888 ἃ. ὠτίδες 6 Τῦγω Αἰοχωπαάσνιδμη ἀθ]αῦδβ 
ΙΧ 890α. 
νκίννιος Κράσσος ὃ ἐπὶ Πάρϑους στρατεύσας ὟΙ 2ῦὅ2 46. οὕτα 

ϑρατίδοο ρυρσηῶ ὟΙ 218 8. 
ὃ ἐν Λίμναις τέμενος: οοΟΥοη86 1ὉΪ ἀραϊοοΐαθ ΟΠμουμα [οϑύο Χ 
481. ν. Διόνυσος Λιμναῖος 

ιμός εὑοῦσδ, γτατ]1θ Ὀγ15 ὥρθγίθθ ἴῃ ΑΡΟ]]η15 ὑθρὶο Χ 462. 
ἔνδος: χελιδονισμός Ν1ΠῸ 8004. 
ἕνος ἩΥΟΌ 15 τπϑριϑίου ΓΝ 104 ο. 
᾿πάρα ᾿Ἰπ8α}8.: δαῦδθ οα] 186 ἀπ]665 11 488. ἀστακοί ΠΙ 1088. 
μαινίδες 1 40. 

ιτυέρσας Μίδου υἱὸς νόϑος, Κελαινῶν τῶν ἐν Φρυγίᾳ βασιλεύς, 
ἀδηφάγος Χ 4160. Λιτυέρσης ὠδή ΧΙΝ 6198. 
οπρικὰ ἄσματα ΧΙ 0898. ΧΥ͂ 6970. ἡ “οκριστὶ ἁρμονία ΧΙ 
626 6. 
ΘΆρΟΐ ΤΩϑΠΟ1}0115 ΟἸΤη ΠΟΏ 81 ὟΙ 2040. 
οπροὶ ᾽᾿Επιζεφύριοι: ΖΕ1]Θποὶ Ι6ρ6 σϑυϊσαγα Ὧ6 αα18 ΤΠ Θ 1 ὈΪΘτοὺ 
ΟΧ Ά4298. τη] 16 γ685 Ππηρτοῦδ6 ΧΙ ὅ168. ν. ᾿Επιξεφυρία ὄρχησις 
οὖ Ζιονύσιος ὁ νεώτερος 

ὁπάδιον τηοτοίτὶχ ΧΠῚ 567. 
ἀοπαδοῦσσαι νῆσοι 1 804. 

7 ὄρδων δαίμων (ἴπι οοτηοθαϊω) Χ 4428. 

υαῖος Ζιόνυσος Ν1Π 368 Ὁ. 

ύγδαμις Ναξίων τύραννος Ὑ1Π 848. 
ἀυδαί ἀπδθ, δἸῦθτδ, Αὐτοῦ, δἰύθυθ, Πιϑτησγ 11 ΧἼΙΠ 5978, οἵ, 
598, Ὁ. 

Τυδοί οὐτα ῬΕΙΟΡΘ ἴῃ Οτδθοίδτα ργοΐθοῦ! ΧΙΝ 02ὅ ,. ἡδυπαϑεῖς 
ΧΥ ὁ90Ὀο, οἵ. ΧΙΠ δ15 4 864. “Δυδαί (βάκχαι) ἴπ ῬίοΙ]Θταδοῖ 
Ῥοιηρδ Υ 198. --- ἣὴ Δυδιστὶ ἁρμονία ΧΙΝ 02 6 (ατδι γὙΘΥΘΥδ, 
πΌ]1ὰ οϑὺ 624 ο). μελῳδία θ8ὅ ἃ. Δύδιος ὕμνος (ἴο ὑχδρ!ου8) 
1. 6. ἐϊρίαθ οαπίαβ ΤΥ 18ὅ8. οὑπὶ ὑϊρίδγαχη οδπύα Πγὰϊ ἴῃ 

ΑΤἸΗΕΝΑΕυΒ ΤΙ1, Αἴ 
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Ῥαρηδη ῥτοαϊθαιὺ ΧΙ 6274. ἃ Τ,γάϊβ ἱπνοηΐω ἣ μάγαδις 
ΧΙΝ 0841 Μυδὴ πηκτίς (ΞΟΡΠΒΟΟΙ68) ΤΥ 1886. ψάλτριαι ΧΙΥ͂ 
0684. --- ἀρτοποιοί 1ΠΠ 112 Ὁ 9. κάνδαυλος ΧΙ δ1θ4 Βαα.. 
καρύχκη ΤΥ 1608. ΧΙΠ ὅ16ο. σῦκα ΠῚ 760. 

«Πύκα ταθγοίσὶχ ΧΙΠ 567, ἢ, 
“Μύκειον Αὐποηῖ8: θη ἡ08}15 ἔπουιῦ ΓΝ 1818. ἱ 
“Δύκιοι ϑοαγρθάομ!β 1 181. ἰχϑυομάντεις ΑῬΡΟ]Ππ61Ὶ ὙἼΠΙ 8886, 

- Δυκιουργεῖς βατιάκαι ΧΙ 1840, πρόβολοι, φιάλαι ΧΙ 4860--ο, 
“Μύκιαι πέρναι ΧΙΝ 6ὅ7. ἶ 

“υκίας 8. Λύκιος Βοιώτιος ἐξ ᾿Ελευϑερῶν, ΜγΓΙΟΙΙΒ βου] ρίουβ ! 
Β1|1ὰ5 ΧΙ 4864. Ϊ 

“Μύκος καὶ ᾿Ελεύϑερος θαν11: π᾿ Π18 ποιαϊηῖα8 [αα1ῷὸ απαύπαθπα, 

ΧΠῚΙ ὅβδδ. ] 
“υκοῦργος ὁ Πάκων νομοϑέτης οατῃ ΤρΡΕΙδο Ῥυϊτηδτη οἸγταρίαἄθπι, 

1ηϑυϊαιῦ ΧΙΥ 685}. δ} ἀτροηθίαπθ τπιϑατη σϑύαιῦ ΚΙ 2588. 6 ἢ 
“ύκων ὁ περιπατητικός: Ἰαχυγία ΧΙ 5474 566. Ϊ 
“ύκων ὃ κωμῳδός ἴῃ παρῦ]8 ΑἸΘσχϑπαυ! ΧΠ ὅ898. ἑ 
“Δύκων νᾶϑῦτι ἕαυϊοδίου, ἃ απο “υκιουργεῖς φιάλαι ἀϊοῖαθ ρΡυΐα- 

Ῥϑηΐαν ΧΙ 4860. 
“Πυσανδρίδας ΔῸ Αρθδῖ]8ο γθρθ στο ἀδιηηδύμβ ΧἼΙΠ 609 Ὁ. 
“Πύσανδρος ΟΥἸΡΊπΠΘ μόϑαξ, ροδὺ νἱοῦοβ Αὐμθηῖθηβοβ οἰνὶβ 8οθ- 

ἀδθημομῖτβ ἰϑούαβ ΝῚ 211. ἃ ϑὅδιη!θ ρβθδπθ οΘ] ΘὈγαύτ5 ἡ 
0966. Ρυϊτηβ ΡΟὈ]]ΟΌΙΩ ΔῈ. ἀϑάτῃ ᾿πἰγοααχὶῦ 1 2888 (4υ-᾿ 
σάνδρειον χρῆμα 2848). αὐοᾶ ἸΧΟΥ͂ αὐδπὶ ἴοτβ οἱ οὐἱθοοσδῦι 
ΘΙ δια φῬυϑθία!ῦ Ῥυ]ο ΥΩ. ραμὶθιΒ ΧΠῚ δδὅ οθ. Ναποϊάθια. 
ΟἾγ 6 ΠῚ ῬΥΟΡύΘΥ ΘΟΥΡΟΥῚ8Β. οὈθδιζαύθια ϑοοαβαν!ῦ ΧΙ ὅ60 46. 80- 
ὈΥΙΌΤη 8111, 8111 Ἰαχυτυὶοβαμη ρου Ι θΘὈϑηὖ ὅ48 Ὁ ο. ᾿ 

«ύσανδρος, λεπτὸς Ραδάμανϑυς (Τ ΠΘΟΡοΙηριβ οομιοα8) ΧΙ 48δ0.᾽ 
“ύσανδρος ὁ Σικυώνιος κιϑαρῳδός ε8888 οἰὐπᾶγδθ ἀϑαπα Θσοο ἰθὺ 

ΧΙΝ 6871 5α. ; 
“Μυσίας οταΐοΥ: δίλοτοβ ΧΙΠ ὅθ θο. 5981. 
“Μυσίας Τ᾿ αΥβθηδῖθ, ΡΒ] ΟΒορμι5 ΕΡρΙουγθαβ, Ηθγοβ ΒδΟΘ 08, 

Ρδύσιαθ ὑγγδπηιβ Υ 21 Ρο. 
“Πυσίϑεος ΟἸποδίδθ β5ο8}15. ΧΙ 581 ἢ. ἱ 
“υσίμαχος ὁ Βαβυλώνιος Ἠϊταοταμα ὑγγϑηπατα οοτηϊζθβατθ οο0 1ῃ- 
ΘΘη 1 οατῃ ΠἸΘτα] αὔθ δα οοπϑμλ γοοαγιὺ ΧΙ 466 ο. : 

“Μυσίμαχος ὁ βασιλεύς, εἷς τῶν ᾿Δλεξάνδρου διαδόχων 11 51 ἃ. 
γαξζοφύλαξ ΥἹ 261}. ρθουπίαβ ἰθπὰσ ΥΙ 2466. ϑβ8  ΠΠ8ῈΠῚ 
'ΤΥαρδβαθαγατη γϑούϊρϑὶ ᾿ηβυθαϊῦ ΠΠ 78 ἃ, ἃ ϑϑίθιθο Τϑιῆπο 
οἰθοίαβ ΥἹ 2ὅὅ 8. Ἠοιμοίσϊασα Ῥο]ϊογοθίαμι τἱαθὺ ΧΙΥ͂ 6141} 
ἴρ88. ἃ ϑοίωδθ ἀθυῖϑιιβ 620, ΤΟΙ βρμοσασα ἀπατα 48 ῥυδθ θοςβι, 
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ΔΟΘΙῸΘ ἀθ Ατγϑίποδ Ἰοοϑύσπι ᾿πέθυθιηϊῦ 6166. ῬὈΒ]]ΟΒΟΡΙΟΒ οχ- 
Ῥαϊπὺ ΧΠῚ 6106. 
υσίμαχος ὃ Θεοδώρξιος 5. ΤᾺΘΟΡὨγαΒΟΪ ἀϊδοίρα]αθ, Αὐδα]} γϑρὶϑ 
τηδιοΊϑίου οὖ ϑἀυ]αύου Ὑ] 262 9. ν. ἱπά. 1 
πυσίμαχος (Βοθούαβ9) (]]οθη ΧΙΝ 616}, οἵ. δάη. 
υσιμένης (τι Τ,γϑῖθιθ οτϑῦϊοηθ) Υ 209, 
ὕσιππος ὁ ἀνδριαντοποιός (Διδδδμαν! σγαύϊο, σᾶϑασα βου] πτη 
ζουγαδθ γᾶτ]δβ ἱπυθηϊῦ ΧΙ 7840. 
υσιτανία τῆς ᾿Ιβηρίας ἴουὑΠ]βϑίτηα, Υ1Π 3814... ϑύννοι Υ]Π 
802. 

ύττιοι: συσσίτια ΤΥ 148 6Ὁ. 
ύχνος ΘΥΤΟΥΪ18 τηθγϑύτϊοῖβ οορποιηθη ΧΙΠ ὅ889. 

ἀγας ὁ Κυρήνης βασιλεύς ΘΟΥ̓ΡΟΥΙ5 οΟοδὶ ΧΙ] ὅδ0Ὀο. 
ἄγδις ὁ Θρᾷξ τηδσδαϊα!5 ἱπνθαίου ΧΙῪ 6801. 
αγίς ποιηθῃ Πδ]θοῦτη ΤΥ 178 ἃ. 
ἀγνησία, αάγνητες οἵ ἐπὶ Μαιάνδρου: ὈΘΙΡΒοτατα οο]οπὶ ΤΥ 
1τϑ6ῇ. αὐὸβ Ἰπουαϊβῦοοι ἀομδῦδ 1 29 ἢ, Ῥαμπδίμθηδθα οῦ Ομοθ5 
ἃ; ΤΠΘτηἸϑύοο]8 βύθρ ΠδΉΘΡΒοσΟ ᾿ἱπϑυϊναίω ΧΙ 588 6. οἰνίατῃ Ἰαχυτῖῶ 
ὕῦο. δαιθθ οϑ]18.6 ἀὉ]065 11 48 ἃ. --- γογγύλαι εὖ κολοκύνται 
ἢ ὅθεα. οἶνος 1 29 6. 
ἀγνησία ΤΉ Θ5581186: ᾿Εταιρίδεια ἑορτή δὉ [Δϑοπ6 ᾿πϑυϊαία ΧἼΠ 
ὅ12. ' 
ἀγνῆτις λίθος 111 112. 

ἄγων ὃ Καρχηδόνιος, ἄδιψος 11 44. : 
αιανδρίη ἔγχελυς (ϑίτη. Ατηοτρ) ὙΠ 2990. αιάνδριος χήν 
(1θτω) Π δ. 
αίσων ὁ Μῆεγαρεύς οοτηοοαϊθα ϑοῖον ΧΙΥ͂ 689 ἃ. Ο. 
ατῶτις λίμνη : Ὀ15015 αὕθθτη γϑύβα ΘΙΟΘΥ6 Π0Π οϑὺ 1 2846, κορα- 
κῖνοι 1Π 118. 
παρ Οδτϊάστα ταὐοῖβ οοπαϊδονυ ΠΠ 1086. 
απαρεύς ΑΘ0]1 ἔ, (ἀρὰ Απὐρμθπθι) Χ 4440. 
κεδόνες ΔιΘΥ618 ζΔύγοιβ. δυρθηύθὶβ οἱ ροὶβ δυταδῦϊ 1ῃ ῬΟΠΊΡ8 
ΑπΈΟΟΙΣ Ὑ 1944. Μακεδονικὸν δεῖπνον δῸὉ ἨΗ]ΡΡΟΙΟΟΒΟ 
ἀοβουίρύστη 1ΠΠ| 1268. 1276, ΙΥ̓ 1280 544. ΠΊΟΥΘ5. ΘΟΏΥΙΨΘ]68 
188. προπόσεις Π|1906. τελεσιὰς Μακεδονικὴ ὄρχησις ΧΙΥ͂ 

629, --- ἐγχέλεις Π 11. ὙΠ 2980. καρίδες ΠΠ 10ὅ. 
πέται (ΠΠακετίδες οουἱ) βάκχαι ἴῃ ροταρῶ Ῥίο]θπιθὶ Υ 1989. 
)άκη ταθτοίτὶχσ ΧΙΠ ὅ8τ1:, 

Ὁτῖνος οἶνος 1 2174. 

ἈΠῈ 
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ἹΜανδρογένης ὃ γελωτοποιός, Στράτωνος τοῦ ᾿Δττιχοῦ ἀπόγοι 
ΙΝ 1800. ΧΙΝ 614α. 

Μάνερως Αθργρύϊογαμα οϑηὐ]!θηω ΧΙΥ 6208. ) 
“Μανία ταθτοίτϊχ, δηΐθω Μέλισσα νοοαῖα (ΧΠῚΙ 518 6), Τοπηθῖι 

Ῥο]ϊοτοθίαθ διηϊοῶ ὅϊ88. ϑιιοσθβ οὖ ἴδοθίβ αἱοῦβ 578 Ὁ βαα 
“Μαντινεῖς γῬοϑὺ Ογμδθυμθηβίμι ἀἰβοθβϑαμη ΤΌΘ Ἰπιβέγανθσαπι 

ΧΙΝ 620. μονομαχιῶν εὑρεταί ΤΙ 1648. Παντινικὴ ψ. 
1014. ὄρχησις 1 220. γογγυλίς 1 4ς 4. 

Μαντώ Μορϑβὶ τηϑίϑθυ ὟἾἼ 2988. 
Μαρδόνιος ἃ. ΤΠΘΌΘηΐΞ οχοορύυβ ΕΥ̓ 1486. οἸδάδβ Αἰμποα ΓΧ 894. 

ΘΘΠΔΤ Τα ϑρραταΐαβ ἃ Ῥαπβϑηΐϊα, δἀβαταρίϊ ΠΥ 1580 ο. 
Μαρεία λίμνη εὖ πόλις ΑΘσΥρί! 188. Μαρεώτης οἶνος ὁ ̓ 4λεξαι 

δρεωτικός 88 οα. ; 

Μαριανδυνοί Ἠρτεοϊθούατγαμι βοῦν ὟΙ 2088 6. 2646. σνεδαξία ἴ 
Βογιηατη οδη]οπῶ ΧΙΥ 619 Βα. 

“Μάριος: οοπύγῶ Γασαγίηδϑηι οσχρθαϊθο ΨΚ 2210 --ο. ἢ. 
Μάρκελλος: ἃ6. ΑΥὐομτηθ 185 τηϑομ!ηἷβ ἀϊοίαη ΧΙΥ 684}. 

ΜΜαρσιχὸς οἶνος 1 201, | 
Μαρσύας Ορ]δοΘη185 ἴῃ αὐ08 Βυγϊηρσθια οὖ {0185 ᾿Ἰπυθηῖϊ ΠΥ 184 

"Μαρσύας φήρ (Τ᾽ 8]65065) ΧΙΥ͂ 6168. 
Μάρων 6 ΒδορΒὶ οομϊξαϊα 1 884. ΤΙΘΒΌ1) νἱηὶ {ασ]οαῖοῦ 1 58. 

Ἠοιηθυῖοαβ 26. ; 
Μαρώνεια υτὸβ ἰούα οδῦροπα ὙΠΙ 8516. σηπίαι ὙΠ 3940, 
Μασσαλιῆται (5θτη61] Ιασσαλιῶται 528 6) ῬΗοσδΘοηβίαπι ΘΟἷο 

ΧΙΠ δτ68. οἴἴδινηδι ΧΙ ὅ28 6. ἀ8 Εσχθηὶ δὲ Ῥαύδαβ 8:10 
ΤΌ] ΧΠῚ δήθ αι. τνίπυμη 1 276, αὰαοὸ ΟεἸύαα αἰθθδηθαν 
152 ο. ΤΏ Β]]ΘΡ 65 σἱπαμ ὈΪΌΘΓΘ ἸΘρο νοϑεϊῥα Χ 4998. τὰς φιά 
τιϑέασιν ἐπὶ πρόσωπον ΧΙ 5014. 

Μασσανάσσης ὁ τῶν Πῆαυρουσίων (Λιβύων 3239 ἀ) βασιλεύς Ιἰ 
ΤΌΥΤΏ ΘΙ ἸΒβϑίτητβ ΧΙ 518  5αᾳ. οοηγῖγίδ τἱὔπι ΒΠΟΙΠΔΠΟ 8 
Ῥδυαύω ὙΙ 2294. ᾽ 

“Ματιανὰ μῆλα αὶ τορσίομθ Ααπ]] δῖ! ᾿τηροτγύδίο, ΠΠ| 826. τ΄ 
τιανὸς πλακοῦς 

ΜΜατρέας ὃ πλάνος, ᾿Δ“λεξανδρεύς 1 194. Πῆατρέου ϑηρίον 
Μᾶτρις ὃ Θηβαῖος ἀααδ οὖ τογυιῖβ ρδὲὺ ἰοΐδμι τἱδατη σοπϑθπῖβ. 
Π 44εἀ. ΟΠ Ἶ 

ἹΜΜάττων ἤρως ϑρατῖίαθ 11 8906. ΤΥ 178, Ξ 
ΜΜάτων ὃ σοφιστής, ὀψοφάγος ΥἼΙΙ 8071.. ΠΙ 8494. 8 
Μαυρούσιος λέων «Ὁ Ηδάτίαπο ἃρυᾷ ΑἸοχαπάσϊδια 1πὶ 

ΧΥ͂ 6776. 
ἹΜΜαχάων Ἠοπιογίουβ 1 108.ἃ, ΧΙ 4988. 
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εγανμλῆς Παϊαΐϑ ῬῬαϊτομυβ (9) ΧΠῚ 5898. 
Ἰεγαλάρτια ἑορτή ΠΠ1| 109. τ. Ζημήτηρ 
Πέγαῖλος ὁ Σικελιώτης 8ῖνα ᾿Αϑηναῖος, υἀπραθοϊ! ΜορΆ]161 1ῃ- 
τοπίον ΧΥ͂ 6908, οὗ ΧΠ δ68 Ὁ. 
Ἰεγαλόμαξος ν. Ἐπ 
εγαπένϑης Ηοτηθηοιβ 1 180. Υ͂ 1800. 

Τεγαρῆς ΟὟΥ ἃ Βοροῦϊβ δὰ Αοῆδθο8 ἀθἔθοουιῦ Χ 418 Ὁ. --- ἀτταγαῖ 
ΙΧ 8388. βολβοί 11 64 ἃ. γλαῦκος ρἱβοῖΒ ΝΠ 2960. ϑύννοι 
2966. πιϑάκνια (ΒΌα]08)1 280. συκῆ Π| Τὅ ἃ. χόνδρος 127 δ. 

Ιεγιστὼ ἡ Πελάγοντος τοῦ Φωκέως ἃ. ΟἸττ Πα οῖ5 ταρύῶ Ὁ6]11 Οὐ1- 
Β6101 οὐθδω ΧΙΠ ὅθ0Ὀο. 
εδοντὶς ἡ ̓ ἀβυδηνή ΑἸοΙ ΙΔ α15 οὐ ΑχΊοΟΟὨΪ ρϑθ]οχ ΧΙ 584 5α. 
ΧΠῚ 5749. 
εϑυμναῖος ΒΦΟΟΙΙ ποιηθη ΠῚ 868. 

ἐλάμπους νοΐε5 Ῥτοούϊἀατη ᾿Ἰηβϑπίδη οὐτεγῦ ΥΠ1|Ι 8404. δαῦδ 
ὙΙΠΌΙΩ ὈΥΤηυ5 ἰθιηρογανὶῦ ΠΠ 4 α, 

ὄνϑιος Ῥοοίδα, σ]ο 1 60. ἼΠΙ 848... ΧΙ 5849. 
ἥανϑος ὃ ὃ Μεσσήνιος Δ Ὸ Ἐ]ΠΘΈΞ1115 Ποϑριῦ10 οχοθρύαβ ΠΠ] 9646. 
ελανιππίδης Ῥγύμορσοτθαβ ΠΥ 1610. 
ξλέαγρος ἨοτηΘΥΊοτιΒ Οὐθβι μουθαβ Θ᾽τηοηϊᾶθαβ ΠΝ 172 6Γ. 
ἔλητος ὑγϑρίοθβ ΟΟΥ̓ΡΟΥΘ ἴθθαὶ ΧΙ δδ1ο. 
Ξλίβοια ΑἸδοὶβ ταδΐθυ, ΤΏθδαὶ χοῦ ΧΠῚ ὅδτ8. 
"λικέρτης ροβϑίεθ, Γλαῦκος ποτιηϊηδίαβ ὙΠ 2964. ἃ ΟΘἸδθοο 
Ἰτηδῦτι 297 8. 

λιόσα Ῥ͵ΟΟΙ15 ἘΡΙἀδυτΙ ἕ., Ῥουϊδμαυ ὑχοὸνῦ ΧΠῚ ὅδ89 
λισσα τρθσθίτϊσ, Ῥοβύθς Μανία νοοαῖο, ΧΠῚ δ18 06. 
λισσα ἡ ϑεατροτορύνη ἴῃ ῬΑτταΘΏΪ8οὶ ΘΟΏνίνιο Κ᾽ 1578. 
ἰσσα ῬΕΥΥρΡΊΔΘ νἱοσαβ: ΑἸΟΙΌ18 18 Βθρυϊοσατη ΧΠῚΙ ὅ74 6. 

[ελέτη» Ὅπλητος ἴ,, ΑΘρ61 τπιχοῦ ΧΙΠ δδθ:, 
ταῖα κυνάρια ΧΙ δ181, 619. 

κιῶταν Ὁ ϑίταϊοπίοο Δτηργδοϊούδθ ἃρρϑι]αῦ ὙΠ 851. 
ν Ττοῖδθ οοοΐθιια ΧῪ 680}. 
ἀχείμαντος (ΒΔΟΟΏγ11465) 1 20. 
ὀρχηστὴς φιλόσοφος 120 ο.[. 
ὃς 6 ΟΟἸ]ΕρΊΟ τιχ βουῦσγασαμιη ΧΙ 6148. 
γοπδῖον δ Εἰσὶ ρμπῖᾶθ διηδύαβ ΧΙΥ͂ 6194. 

ρος Ῥοοΐα, ΘἸγοοταθ διηδίου ΧΠΠ ὅ8ὅο. ουτα ῬὨΣ]ΘΙΠΟΠΘ 
116 ΟΣ 8944. 
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Μένανδρος ὁ σατράπης ΑΙ 2488. ; 
Μενδαῖος οἶνος 1 294 6.ὕ. 818. ΠΥ 1294. ὙΠ] 8644. ΧΙ 784 
Μενδήσιον μύρον ΧΥ͂ 688. τάριχοι 1Π| 118 ἔ. 5 
ΤΠολ οἼμος ὁ φιλόσοφος (τοί! 6518): σοηγίνίω Χ 419 6 Βα 

ΤΠ ΎΟΟΡΗΗΡΟ 1μᾶ. Π ᾧ 
γτέδημος ὁ φιλόσοφος ἃῸ Αγθορᾶρο ο ἀγδοτηΐβ ἀουαίαν, 

108 ὦ Ὁ. 

Μενεκράτης ὁ Συρακόσιος ἰατρός, ὃ Ζεὺς καλούμενος: ̓πβᾶπε 

οὖ νῆδθ τηθηδὶβ ἀοουπηοπίῳ να ὟΠΙ 289 ἃ 566. 
Μενέλαος Ἠοτηθυϊοαβ 1 9Ὁ. 138. 148. 106. 18. 258, Υ 186 

11ττ9--1798. 180 8αα. 1814. 182 Ὁ. 1888 6. 1908 5αα. ΥΙ 951 
ΧΠῚ δ6604. τη ΟΥρΡυβ ΠΠ 889. Ἠδίθηδθ τηυπᾶάπτη ΒΝ 
οδνιὺ ΥἹΙ 282 ἢ, 

Μενέλαος ΑἸΟΧΑΠΑΥΙ ΜΝ. [δη}1]Π 1118 ν. Μεόννατος 

“Μενέλαος 1)οταθίν! Ῥο]ϊογοθίδβ ἔβη] 18 γ15 ΧΙΥ͂ 6148. 
“Μέντωρ ν. ᾿ἀρτάβαζος 
Μένων: ῬΙαϊοηΒ οὐ Χεμορμομῦβ 46 60 ἱπαϊοῖῳ ΧΙ δ0δ δῦ. 
Μεσημβοίας εἴδωλον ἴῃ ρομηρα Απίοομϊ Κ᾽ 195. 
ΜἹεσσάνα (3101118.6): μύραινας ΥἿΙ 8188. 
“Μεσσήνιοι Ἐρ᾿ουγΘοΒ οχραϊουαπὺ ΧΠ 5478. Αἰμοθηϊοπῖβ ρα ἐ 

Β0Π0]ὰ Υ̓ 211 βαα. ἃ ὥϑρδγύβθῃϊβ οὐθοταθ ἀθίθοϊοηθ Υἱ 36 
Μετάνειρα ταργοίγὶσ ΧΠῚ δ874. ΙἸβοογαξϊβ διηΐοω ὅ92 Ὁ. [γ8 
ὅ92 ο [598]. Ποηηοοθτα ραγαβίαπι υἱοῦ 584, [αοοὺε ἀϊοὺ ̓ 
ΠῚ 1οῖ 6. 

Μεταπόντιον : Ατϊϑίθαθ Ῥγοοομηθϑ οοιαμηογαῦϊο ΧΠῚ 60 
ΜΙ οίαρομθϊπογαμα ἐθιαρίατη ΟἸγιηρίαθ ΧΙ 479 8α. 

Μετρητής ΧΘΉΔΥΟΒΙ ΠΟΘΙ σορποιηθῃ Χ 486, 
“Μήδα Οοΐμο!αε 811, ῬΆΠΠΙΡΡΙ τοσὶβ ἀχοὸν ΧΠῚ δὅτ1α. 
“Μήδεια ΟἸδαοθβ ρϑ6]1οῖ5 ᾿πίο!θσθηβ ΧΠῚ ὅδθ 6. ΑΘΡΈΙ ὌΧΟΥ͂ δξ 
Μήδειος ὁ Θεσσαλός ΑἸοχαηπάνγατμα ΝΜ. ποβρίδϊο δχοθρὶῦ Χ 48 
“Μῆδοι Ῥογβὶ5 βυθιθοῦ ΧΙ 514. Ἰυχυτσῖα 518 8, Ξαα. --- καρὸ 
(ΝΙοδπᾶ θυ) 11 666. φασιανοί ΧΙΥ 6ὅ4ς. ν. Πέρσαι 

Μήϑυμνα: οἰνίατ τηοσθ5 ἃ ΟἸΘουηὶ ἔγτϑῶπο οοντθοίῖ Χ 442 ἢ] 
ἄρ μπαϊο αῦαϊω ΧΙ 460οα. --- κτένες 1 996. γῆν 

ἹΜηκωνίς ταογοῦτισ ΧΠῚ δ8τ. ιν 
ΙΜῆλος ἰπβα]ῶ: δαπδθ οο]]άδθ ἀθ]οθβ Π 488. ἔριφοι 1 40. 
“Μηνὸς κώμη τῆς Φρυγίας: δαὰδ ϊΐγοβῶ ΠῚ 488. ἣν 
“Μηριόνης Ἠοτηογϊοαβ Ὗ' 1810. 
“Μήτηρ τῶν ϑεῶν ϑύΠροηὶ ἀογμθηῦ ἀρρατυῖ Χὶ 429. 

(ΑΒ μθμῖ5), ὅπου τῶν δικῶν ἦσαν αἵ γραφαί ΙΧ 407 
ἹΜητίχη αὐδ οὐ Αλεψύδρα, τιογούτὶΣ ΧΠΠ δοτοα. 



ΠῚ ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Ν 143 
Α. 

Μητρόδωρος Ἐριουτοαβ Ὑ11 279. 
Μίδας ὁ Φρύξ, Ταΐγοιβαθ ραΐου Χ 416}. Ξϑ:]Θηππὶ ἱπϑουϊαγὶὺ Π 
46. εχ Οἀοηῖα τοβϑδ8 ρϑυὺ ΧΥ 6880. Τιγάοταχῃ ΤῈΧ Ῥυορίρυ 
ἸΒΟΥΤΤῚ ᾿πὐθιη ρ υϑ ὔ θη ραπϊύ5 ΧΙ] 616. 
ΤΙἰδας ἴδτοθ]λοτια ΠΟΙηΟ, α. ἃ. κεστρεύς ὙΠ 8076. 
ϑρας ῬΟΥΒΔΓΌΤΩ ἀθὰ8 Χ 4848. 

Πϑοιδάτης ὁ Ποντικὸς βασιλεύς (4166), ὁ Καππάδοξ (2666): 
ΟΤΘΡῚΪ ΠΠΘΒ ᾽ 2188 5886. ΑὐἰΠΘΠΙΘΗΒΙ 5 Ρ6᾽ ΑὐμΘΏΪ ΟΠ Θ1 τηοηὐθ8 
ΔΌΓΘΟΒ ΡΟΙ]]Π]ΟΙ 8 Υ 2116. ΟἾ]ΟΒ 1 Βθύγοσασμῃ ροὐθδύθίθια ὑγᾶ- 
41α1Ὁ0 ὙΙ 2066. ὃ Το Ὸ]]οῸ νἱούτι 11 518. ΥἹ 2141. ροὐεῃϑιὶ 
Θθδπαϊαμθ οογύδιπθη 1ηϑὑϊὔπτη γἱοῖῦ 1ρ8586 Χ 4156. νέος Ζ4ιό- 
γυσος Υ. Ζιόνυσος. ἸΥΛΘΘΊΏΘΙΩ Θ΄π8 11 ΔΠῸ]0Ὸ βου] ρύδηη μα οαὐ 
Αἰμθηῖο Υ 2129. 
κίων ἰχϑυοπώλης ΝΙ 2210.6. 

ἡπίλητος, Πιλήσιοι: ᾿Δρτέμιδος ἕορτή ΥΠΙ 2886. ὈΘΙΙατα οἶνὶϊθ 
ΧΠ δ2άε. οΟ]1πὶ ὈΘ]110051, ροβῦθδ θιη01110] ὅ28 6 864. γἱῆο 
ἀβα 1 Χ 4426. τηθ]1ογ68 νἱηπτη ὈΙΌΘΙΘ Ἰ6σ6 γοϑύϊαβ Χ 429 ἃ. 
Μιλησίων ἦϑος ΧΤΙΥ 6250, οἵ δᾶπ. Ατομθῖαο οἰδμανβίαθ 5ἐ8- 
ἴπδια ροϑαθυιηῦ 1 190. κρήνη ἀχίλλειος 11 48 4. --- ἐρέβινϑοι 
Ἢ ὅδ᾽. ἔρια ΧΙ 5619 Ὁ. κάρδαμον 1 284. κεράσια 11 561. 
ἹΜιλησιουργὴς κλίνη, δίφρος ΧΙ 4866, οἵ. δάῃ. (εὐναῖον λέχος 
ΟἸΐα5 1 280). λάβρακες ὙΠ] 811 οα, ν. Γαίσων. πρόβατα 
ΧΠ ὕὅ404. ῥένη ρἱβοῖ5β 11 8319 4 6. τρίγλα 820 ἃ. --- ἡ ι- 
λησία παλλακίς «ποταῖπα ποη φαα1ζ0) ΟΥΤῚ ταϊπουῖβ ΧΙΠ 5768, 
Πλητος Οτοϊοπβίατη, αὖ νἱἀοίαγ: Πιλησία κυπάρισσος ΚΝ“ 20ὅ Ὁ. 
᾿λτὼ ἡ Φωκαὶς ἕταίρα, ροκίθα, ᾿“σπασία νοοοῖε, ΟΥ̓ΥῚ ΤΑΪΠΟΥῚΒ 
ὅτηῖοῦ, ΧΠῚ ὅτθάα. 
ων ὁ Κροτωνιάτης ὨΟΤΩΟ γΟΙῸΣ Β.ΠΠΙΠΟΟΘ ΟΟΥΡΟΙῚΒ ΤΟΌΟΥΘ 
Χ 4126 866. ΘΡΙΡΎΒΙΩΙΗΔ, ἴῃ Θυτη 4188. 
Ἱμαλλόνες ἴῃ Ῥίο]Θταθδὶ Ῥόσαρβ, 1988. 
ἴψερμος ΝΘΠΠΟΠΪ5 ΟἸ ΙοΙπδ6 διηδίον ΧΠ] ὅ978. ὅ98 ἃ. οδΥ- 
τηῖτι8, οἰζματθθ τηοϊ5 ρίαο ΧΙΥ͂ 6200. 
ἡντούρναι: καρῖδες 1 8.0. 
Τίγως ΘΔ γταθαῖβ ταρίου Χ1ΠΠ.601 67. ΤῊ 6βϑὶ ϑλογα οαρύπϑ 601 ἢ, 
ἴῃ ΒΟ] ατα γαῖ 1 106. 
Τισγόλας ὁ ΝΝαυκράτους Κολλυτεύς, φίλιχϑυς 1Π 8898 5αα. 
τυλήνη: 1,6Θ οὐ μοταῖ 15 Νίαθα ΙΥ̓ 182 ἴ. --- κτένες 11.868. οἶνος 
πρόδρομος 1 800. σάλπη ΥΙΙ 8218. 
ἱνασιγείτων 6 ΟΟἸ]αρσίο τσ ϑοατσάσθιῃ ΧΙΥ͂ 6149, 

ὅ ῥαψῳδός ϑ᾽ταου 8 ἰᾶταροβ. δὰ οἰζπᾶγᾶτη τϑοϊψα δῦ 
ὙὟ 6206. 

ν 
ἋΣ 
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Μνάσων ὁ Φωκεύς, ὃ ̓ ἀριστοτέλους ἑταῖρος, ταῦ] ζοΥτιμ ΒΟΥΨΟΣΕΙΕ 
ἀογηϊπὰβ ὟΙ 2644. 272 Ὁ. 

“Μνησαρέτη Ῥτοργίατα ῬΒΥγμδ6 ποίηθη ΧΙΠ δ918. 
Μινησίϑεος ταραϊοιδ ἴῃ οοιποραϊῶ 1 868. Χ 419 ο. 
“Μνησιπτόλεμος Ὠἰδύογϊοιβ ἴῃ οομποραϊα, Χ 482 Ὁ. 
ΜΙνησίς ἰλὈϊοῖηδ, Ῥίο]Θμηθθὶ ῬΏ1]Δ ΘΙ ρΗϊ δυΐοω ΧΠἼΠΠ δὅ10 ἢ, 
οἵ ΜΜιεεησιστράτειοι. ἙΡΙουΤΟΙ5. 5Ιτη}165 ὙΠ 979 ἃ. 
“Μοίριχος ῬΆΥγΠμδΘ διηδίου ΧΠῚ 5880 0. 
“Μοιρολλῆς ἃὉ Ηδύρδ]ο οογγαρίαβ ὙΠ] 841. 
“Μολιονίδαι ὁχΧ ονοὸ δὐρϑηΐθο πϑῦϊ 11 δ1, 
Μηολοσσικὴ ἐμωμέλεια ΧΙΥ͂ 6294. -- βόες ΧΙ 468. κύνες Υ 2010 
ΨΙ 8084. ΧΗ δὅ40 . 

Τηόλπις Ῥαχτυαθηῖβοὶ δτηῖοαβ, δ ααθτι Οοηνίνίαχη βουιρϑὶ ΠΥ 108 ὁ 
ΜΜόνιμος ὃ Πυϑίωνος δΔῸ ΟἸγτηρίαᾶθ Ῥαπίϊοδιη Ουργίδια θϑῖ 

ἀχοόγθὴ ΧΠῚ 609 ο. 
ΜΙιονούνιος ΟΘὨΓΏΙΟΠ15 γΘΡῚΒ5 ΒΟοον Χ 4408. 

"Μοντιανὸς (Ματιανὸς ὁ0η1) πλακοῦς ΧΙΥ θ47ο. 

ΜΙορδιανὰ μῆλα 11] 818. 
“Μορέα ΟΧΥΙὶ ἢ. ΠῚ τ8Ὁ. 
“Μόσσυνον Τγδοῖδα ορρίᾶμπι: βόες ἰχϑυοφάγοι ΨΠΠ 8456. 
"Μοσχίων ὁ ὑδροπότης 11 444. ἔδοοία αἀϊούατη ΨΙ 246Ὀ. 
“Μοσχίων Ἰ)θταοίυ ῬΏΔΙΘΥΘῚ οοασὰβ ΧΙ 8642 ἢ. ἀ᾿ 
“Μηοσχίων Ῥειδβιίαβ Ι 242 0, πββοῖο δὴ ἴδηι βἰὺ ὃ φίλαυζ 

ΥΙΠ 8420. 
Μιόσχος ὁ ἐν Ἤλιδι σοφιστεύσας, ὑδροπότης ΤΙ 44. 
Μόσχος Αγομοβύγαθι διηϊουβ ΠῚ 1118. ΜΠ 278. 6. 
Μούκιος Σαεουόλας ἸΘΡῚ Εδπηϊαθ ΟὈοθαϊθηβ ΠΥ 2746.6. 
“Μουνιχία: ἥρως ᾿“κρατοπότης 11 890, οἵ, ΤΥ 1686 δᾶπ. 
Μουσαῖος ήνης υἱός Ατπξίορδδ τπιχουῖβ Ἰδπαδίου ΧΙΠ ὅ9ταά. ἢ 
“Μοῦσα ϑδταθαοδπι θη η8 8. Τ᾿ μοβοὐμουηϊᾶθ βοαϊρίδ Μηγ!εμδθ ἱ 

1821, ΙΜουσεῖα Ἠδ]ϊοομῖα ΧΙΝ 629 ἃ. ΞϑΙογομῖο, αὖ νἱδαῖα 
1014. Μουσείων ἐπιμελητής Τιγοο Ρθυϊραξθίϊοαθ. ΧΠ 547 
Μουσεῖον ΑἸοχαπᾶτνίαθ 1 294, Υ̓ 2086, σίτησις ἐν πριν, 

ΧΡ 6776. ᾿ 
"Μόψος ὁ Λυδός Οδἰϊα 5. Αἰατσαίϊη ΚΘ γοσατη ταρίηθι δᾳμὰ τὰ ή 

τηρυϑιῦ ὙΠΠ 8406. ἦ 

ΜΙιόψος Τιδοίατα τλϊδὶῦ ῬΏΔΒ6] πα ἀὐῦθτα οοπαϊξαγατη ὙΠ 971 5᾽ 
Μῦϑος Ὀογΐζογαμι ΞΥΥΘΟυβθοΥἢ ποιή ΧΙ 5428. 4 
ΜΙυκερῖνος ὁ Αἰγύπτιος, Ὠ61]ὰ0 Χ 458. 

“ηκόνιοι ῬαΡΘΥΘ5 οὖ οὐριάι 1 11. ῆυκονίων δίκην Ῥτὸ 
1014. ν. ᾿Ισχόμαχος : 
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Μύλασα Ῥϑυρογσατα ἱποοϊδτατη 105 ΥΠΠῸ 8484. οαἄθιῃ Πυλῶν 
(οἷ. πόλις Ὁ) γοοαΐδ 8870. 
Μύνδος ἁλμοπότις (Μαῃρρι8) 1 826. Μηηύνδιος οἶνος 83. 88 Ὁ. 
Μύννακος αὐτὰ ϑιταϊοπίοο 48 πιυβίοω ατίθ οο]]οοαύαβ ΥΠΙ 8818. 

Μηννίσκος ὁ Χαλκιδεύς, ὁ τραγικὸς ὑποκριτής, ὀψοφάγος 11 
8444. 

“Μουοῦς υΥὐοκϑ ΤΉ ΘΙ, Ἰβῖοο]1 ἀοηδίω 1 291. ἃ ῬΏΙΠΙΡΡΟ ν οορύδ ΠΠ 78. 
“Μύρα (1, γοῖαθ ορρι στη): πήγανον ΠΠ ὅθδ. 
“Μύραινα γ. ᾿Ιχϑύς 
Μυρμηκίδης ὁ Μιλήσιος, οδο]αῦον ΧΙ 782 Ὁ. 
Μυρρίνη ἡ Σαμία ἑταίρα ΧΠῚ δ671. Τδηαούν! το ρὶβ διηΐοα 598 8, 
 γροια!5 ὅ90ο. 
Μυρτίλος οοτηϊοιβ ἃ ΟΥ̓ Π0 ᾿συϊβαβ ΧΙΠ δθ6εΓ, γ. δάη. 
Ἡύρτιον Ῥίο]οΙηδ,61Ὶ ῬΒ1]ΔάΘΙΡῺΙ δηΐοω Χ]ἼΠ 516. 
ύρτις (Μ]Πίτυς οοτ) ὃ ᾿ἀργεῖος ΟἸΘομγταθτα Βα] δ θουθιη 6 ΒΥ ΗΘ Ὑ10 

εἰθοιῦ ΥἹ 2544 6. 
υρτὼ ᾿Δριστείδου, οἸἰΐοτα ϑ'οΟΟΥΑ 5 ὑχοῦ ΧΠῚ δδδα. 
Ιύρων ὁ ἀνδριαντοποιός ν. Λύκιος 5. Λυκίας 
ῦς ορο]αΐου ΧΙ 782. 
σία ν. ΠΑΒΈΝΒΙΒ ᾿πᾷ. 1. ΜγΒὶ διυηδῦϊ 1 ροϊηρῶ ΔηθοΟΠΪ 
Υ 1944. 

Μύστα ϑοίθιοὶ ΤοΪΠΟΥ8 ϑιηϊοῶ ΧΠῚ ὅ788. ἃ ΠΠΟΘΙΒ. 6. 560101- 
τπὲθ τοαοτηρία ὅ98. 
υσταλίδης (υρταλίδης σ011) ΟἸηθ51886. 5048}15 ΧΙ 651, 

-Ξ3- 

αἷς νύμφη ΟἸδιοὶ ταρῖον ΥἼ1 2906. --- Ναίδες εἴδωλα δαδου- 
τοῦντα ΙΝ 1808. 

Ναὶς ἡ ἑταίρα ΧἼΠῚ ὅ8δο0:, 5811. ῬΠΙΠοπΙά886 διηΐοο ὅ920. Ναίς 
Ὁ Μαίς 5Βογθοπάπτη 6886 ρα Ατιβίορμδηριῃ (Ρ] αὖ. 179) 6928. 

4551] Θηβίπση τὰχ ΧΠΙ ὅ7θδ8. 
νγνιον τωϑυθίσιχ, Τ᾽ θυηϊβῦοοἹβ διηῖοῦ ΧΠΠ ὅτθο. 

"ον τηθυϑίσιχ, Οοσόπδθ ἔ., ΝΌΠΠΙ ἢ. ΧΠῚ ὅδ. αὖδ8 6ὖ 

Αἱξ οὗ πε κήνιον οὗ Τήϑη ὅ81.Ὁ.6. οἵ. δδὅ8δο. ὅθ67 6. ἢ, 
χυγὼ ἡ αὐλητρίς ΜΙτΩΠΘΥΤΩΪ διηΐοο ΧΠ1 ὅθ78. 5988. 

ς, Νάξιοι: Διόνυσος Μειλίχιος 1Π| 78 ο. Να χΙογάτη ἀΟΠΔΙ τα 

φοῖνιξ χαλκοῦς) 611 ΧΙ 6020. Τιυγράδτη!β ὑγγϑηπαθ ὙΠ] 848... 
- αἶγες ἈΠ ὅ40 4, ἀμυγδάλαι 11 ὅ2 Ὁ ο.ἅ. ἄμπελος 52 ἃ, 

τουργὴς κάνθαρος ΧΙ 4866. οἶνος 1 801. 
͵ ν ποταμός ὙΠῚ 3328. 
ἔρις Βιβαϊἑατατα ἀὰὺχ ΧΙ 8204 84α. 
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ΪΝΝαυκλείδης ὃ Πολυβιάδου Τιϑοοαδοηιομίαβ οοΥρουΐβ οὐθδὶ ΧΠ 
δ504 6. ᾿ 

ἹΝαύκρατις Οὐ 8 ταθγθίγϊοατα ἔθγαχ ΧΠῚ 596). ἃ. ορομδ6 ἴπ ρ- 
ἴδηθο ΠΥ 149 ἃ βααᾳ. οδθῃδ8 παρίϊα]65 1580 ἃ. --- κύλικες ΧΙ 
48046. Ναυλκρατίτης στέφανος ΧΥ͂ 6116. 618 566. 

Ναυσικάα Ἠοτϊηοηϊοῦ 1 144. 166. ϑορμοοῖθα 1 204, 
Ναυσικλείδης: ἄθ Ἠρ]]δβρομΐο ἀϊούατη ΠΠ| 624. 

ἡ Ναύσιον (Νάννιον 8. ᾿Ηλύσιον οοπ1) ΧΠῚ 581, οἵ. δάῃ. 
Νέαιρα ταργοίγϊὶσ ΧΙΠ 5ὅ8168 [698 {]. ἢ 
Νεάπολις: μύρον ῥόδινον ΧΥ͂ 688 6. οἶνος Τρεβελλικός 1 216 
Νεῖλος ὀψοφάγος ΝΠ 848}. 1άθιῃ ἔογίαββα ΥἹ 2408. 
Νεῖλος ποταμός, ὁ χρυσορόας Υ̓ 208., οἵ, δάη. 1ά6πι ἃ ΒδΙ 

ΤΘΏΟΠ6 ΒυΖδηΐο Αἰγύπτιος Ζεύς ποταϊηαύαβ 2050. δαπᾶ 

41, 428. 486. 610. γίδοίατη φουπάδηί ὙΠ 811. 8128 Ὁ 
χοραπῖνοι 1Π| 121. ὙΠ 8098. ὙΙΠ 8ὅθ4. λάτοι, μαιῶται ΥἹ] 
811 ἢ, σίδη γ»]θπίω ΧΙΥ͂ 661 Ὁ. ἡ περὶ τὸν Νεῖλον ἄμπελος 
188. 

Νειτῆτις ᾿ἀπρίου ϑυγάτηρ ΟδΙλΌΥΒ] βἰνθ Οὐτὸ δ Ατηδϑὶ τηΐθδο 
ΧΠῚ δ004--ἔ, 

ἹΝεμεὰς ἡ αὐλητρίς Χ1Π δὅ8το. 
“Νέμεσις ἴῃ Ῥίδβοθμι τηαίαΐδ, (πὰ ΟΥρ1115) ΠῚ 8346. 
ἹΝεοπτόλεμος: 8.0 ὁο ἀδαϊοούε γαβα ΤΟΥ ΊΟ]θἃ ἴῃ ἃγοθ Αὐμοπιθηβίαμ 

ΧΙ 4120. 
ΜΝεόχαβις ΒοΘΟΒΟΥΪΒ ρϑίθυ, νἱοῦαβ τηοῦϊοῖ Χ 4188. 
Νέστωρ Ηοτπογίουαβ 1 980. 10. 11. 9ὅ ἢ. ΚΥὶ 181 ἃ. 180 Ὁ. 

488} 5ᾳ. φιλοπότης ΧΙ 498 ο. Νέστορος ποτήριον (ἣ ΝΝεστορίς, 
Χ 4880. ΧΙ 4614. 181. 487 βαα. ἱπηϊἰϑίϊοπθ 18 ΘΧΡΥΘΒΒυι 
δραδθ 4608. 

ἹΝεωκόρος (Κρεωβόρος ὁοΠ1) ποιηθα Πο]ίδοαμῃ ΤΥ 1188. 
Ννηλεύς Ανϊδίοίθ]15 οὐ ΤΠ ΘΟΡΤαβΌ Ὁ] οὐ ΠΘΟα Πα. ῬΟΒΒΘΒΒΟΥΙ ὃ "ἢ 
ΪΝηρεύς ΟἸδαοὶ δπῖοτθ οαρύπβ ὙΠ 296[, Ηθτο] 80115 ΠΔΥΙΕ 

ἀράϊῦ ΧΙ 4694. ; 
Νηρεὺς ὁ Αϊος, οοαυὰβ ΙΧ 8796. δ 

Νικαγόρας ὁ Ζελείτης γμϑύνγϊαθ, ὑγγϑθπαβ ἃ Μίθπθογαῦθ ἢ 
οατοῦιβ ΜΘΥΘΌΣΙ ποιῆθῃ δαἀβατηρϑιῦ ΚΙ] 2890. 

Νίκαια ΘΙΘρβδ5 ᾿πΐϑη 8 πυύεχ ΧΠΠ 600 8α. 
Νικάνωρ Απϑρϑίτϊ ἔ., Θϑιιθύν ῬΠΔΊοσοὶ ἔδιη] αν ἈΠ’ ΕἾ 
Νικαρέτη ἡ Μεγαρὶς ἑταίρα, ΘὈΠΡοΠΙΒ ἀἸβοῖραῖα ΧΠΙ 5968, [6991 
Νώιη ὈεΙρΡμῖ5. ἀϊοαΐω ὦ αβίομθ ΥΙ 281 ἢ, αὖ Ηϊθυοπθ 
Νίκη εὖ ᾿4ϑηνᾶ Ἰαχία ΑἸοχϑπάν! ΝΜ. ἱππδρίπϑηι ἴπὶ ῬΟΙΗ} 
Ἰϑμθθὶ Υ 2028. Νῖκαι ἴῃ δϑᾶθπι ροιῖρα 1978. 
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Νικησίας ΑἸοχαΠαν Μ', δαπϊαῦονῦ ὙΙ 2494 6. 251 ο. 

Νικησίπολις ἡ Φεραία, ῬΏΠΙΡΡΙ τορὶβ ὑχοὸν ΧἼΠ ὅδτο. 
Νικίας ὃ Νικηράτου 561γ0Ὸ8 μ ἴῃ τηθίδα Ἰοοδνὶ ΥἹΙ 2720.6. 
 αἰν1846 ΧΙ] δὅ8Τ 6. 
Νίκιον ἡ κυνάμνια ἴῃ ῬΔΥΙΩΘΗΪΒΟΙ οΟμγγο ΠΥ 1ὅ7δ8.ο. 
Νικοδάμας ν. Γεράνα 
“Νικόδημος ἃ Ποτηοβύμθηθ θηη]0 ΟΟυ]15 γυϊναίαβ ΧΙΠ ὅ92 
Νικονλῆς ὃ τῆς ἐν Κύπρῳ Σαλαμῖνος βασιλεύσας ϑιίταϊοη!8 81- 

ΟΠῚ1 1ἢ Ἰαχυτχίδ, θυ] 85 ΧΙ 6810 5664. Ξἤταυοπίοαμι γθθθη0 
οοοΙαϊύ ὙΠ] 8582 ἃ. 
᾿Νιχοκράτης ὃ Κύπριος: ὈΪΌΠΙοὔπθοι 1 88, 

Νικοχρέων Ογρτῖαβ: δρυὰ δυτῃ Ἰ)ουῖο ἰϊδίοθη ὙΠΠ 8876. ν. 
᾿Δξιοϑέα 

Νικόλαος ὃ “αμασκηνός Απρυϑϊ ἃταΐουβ, ἃ απο Νικολᾷοι φοίνικες 
ΠΟΙΠΘη Παραθταηὺ ΧΙ 6528. 
Νικόμαχος Αὐϊδίο 15 οχ ΗΘΥΡΥ 146 τηϑυθύγιοθ Π]1τπι8 Χ1Π 589. 
Νιχομηδέων πόλις ἡ περικαλλής 1 200. 
Νικομήδης ὃ Βιϑυνῶν βασιλεύς 1 Τα. 1. 

Νικοστράτειος βότρυς Αἰμ6η15 ΧΙῪ 6548. 
Νικοστράτη ἑταίρα, αὐδ8 εὖ Σκχοτοδίνη ΧΙ 4616, 
Νικοστρατίς τποτοίτὶχ, απδ6 οὐ φύη ΧΙΠ δ86}. 
Νικόστρατος ὃ ᾿Δργεῖος Ῥεϊτίας οἰγίθοι! ρυϑοίδοίαβ Ῥθυβδυῖπι 
ταρὶ95 δἀπ]αίον ΥἹ 262 8, 566. 
Νικόστρατος ὃ ̓ Δργεῖος ὃ Ἡρακλῆς καλούμενος ἃ Μοηῃθοταῖθ τη6- 
αἴσο οὐαταύυβ ὙΠ 289. 

Νικόστρατος τηθα]οα5 Απδίογτθθ διπαύῦου ΧΠ]Ι δὅ80, 
Νικοτέλης ὃ Κορίνϑιος, φιλοπότης Χ 4880. 
Τικοφάνης πορνογράφος ΧΙΠ δὅ61. 

Νικὼ ἡ Σαμία ἕταίρα Υ 2205. ἡ 4]ξ καλουμένη, ἴαοοῦθ ἀϊούατα 
ΧΠῚ 5826. ὅ880. 584. 
» ος Υ5: ϑθγάδπ δ, 0811 το ρ 8 5Βθραϊογατῃ ΧΙ 529, οὗ, ὙΠ] 8868. 
γένος τοχ, νἱούαϑ ἴγαρα]8 Χ 4214. 
ἕνος ὁ ̓ Ἀσσύριος, ΒΘ (ἴπ ῬΠΟΘΏΪΟΙ5. 1ᾶτη00) ΧΙ ὅ806 846. 

ας ὃ Νίνου καὶ Σεμιράμιδος υἷός: τὶϊο, τη 01}1185. ΧΙ 28 68. 

Μοραγθηβίστη: ῥόδα ΧΥ 0880. 
Ν ἴοι ἵπποι ἴῃ Ῥοταρῶ Απίοομὶ Κ΄ 1948. 
Ἰοσήμων ὁ ἠϑολόγος 1 208. 

ππος (ἱ. 6. Γνήσιππος, αὐθτι γ]46) ὁ τραγφδιοποιός, ὀψο- 

γος ὙΠ] 3444. 
δὲς (ΑἸ τ]ο86): σοτροπῦτϊα γϑηδῦϊο Υ 221 46. 
ἐντανὸς οἶνος 1 27 Ὁ. 
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Νύμφαι: ατῷ ΑἰΠΘμΐ8 11 88 6. βαοῖα δραᾶ δίουϊοβ Ἱ 2808. ΒδΘΟΕ 
πυύ]οο5 ΠΠ| 884. Κ᾽ 200ο. ΧΙ 4θόα. ΧΥ͂ 6986. ν. “ουσιάδες 

Νυμφόδωρος ὁ ϑαυματοποιός 1 19. ] 
:“Νυμφόδωρος ταϊτηυβ Χ 452 ἢ. 
Νυχτὸς εἴδωλον ἴῃ ροιηρῶ Απύϊοοιϊ Κ' 195. 
Νύσης ἄγαλμα ἴῃ Ῥοτηρῷ Ῥίο]θηηδθὶ Υ 198 ἢ. 
Νῦσα ϑρΊΘθο1 ταϊπ 718 διηϊοῶ ΧΙΠ 518 ἃ. 
Νῦσα υὐὸβ ([ουΐαββθ Οδυϊδθὴ: δαῦᾶδθ ρίησαθβ ΠΠ 488. 
Νυσαῖος ΙΟΠΥΒΙ1 ΤηΔΊΟΥΒ ἔ., ὈΙΡῶχ Χ 48δ 68. 4808}. 

Ξανϑίππη ϑοογαῦβ χοῦ 2190. ΧΠΠ ὅδδα. 4. βοοταῖβ οἂβ 
βεαία ΧΙΝ ὁ48. τρδυ] βουρία Αθβομίηὶ Ἰαγριία ΧἼΙΠ 6116. Τ᾿ 

Ξάνϑιππος καὶ Πάραλος, ῬΘΥΙΟ]18. 111, Ὁ Απεϊβῦμθπθ οΔ]αταπο 
ΟὈγαῦ ὟΝ 220α. ἔαύα}18 θουαπι ἅπηπ8 ΧΙ ὅθθδ. τ ] 

Ξέναρχος ὁ “Ῥόδιος, αα1 οὐ Μετρητής, Βοσιο Ὀϊρὰχ Χ 486, οὗ. ἘΠ 
Ξενόδημος, οαἴὰ5 δοίαϊο ἤογθραῦ ὁ ὑπορχηματικὸς τρόπος 1 15 
[Ξενοκλείδης ὁ ὁ ποιητής ΧΙΠ 5981] τ 
Ξενοκλῆς ὁ δήτωρ οοηδθ Αἰίϊοδθ ἃ Μαΐσομθ ἀβθβουϊρίαθ ἀοταῖπαι 

ΙΝ 184 4.9. 
Ξενοκράτης ὃ Χαλκηδόνιος Ῥγϊγηαπι ΑΘΒΟΒΪη18, ἔπτα Ρ]αἰομΐβ ἀϊ- 

ΒΟΙΡΆΪαΒ ΧΙ 5601 6. Ἰ6ρθβ8 ΘΟ, γ 8168 1 8 ἢ, ἴῃ ὈϊθΘπαὶ οοτίδ- 
ταΐηθ ᾧ ΠΙΟΉΥΒΙΟ Ἰηϑυϊαῦο νἱοῖῦ Χ 4870. δ Αυὐϊβίοξαεϊ θ - 1 
ΚΠ ϑ0 στ: 

Ξενοπείϑεια Τιγϑϑηάγιαδθ τηϑῦθυ, ἔουσαδ 1515 18, ὃ 
οοοῖδὼ ΧΠῚ 6090. 

Ξενοφάνης αὐμ]θίαγαχα οὈὐγροίαϊον Χ 4140. 
Ξενοφῶν ὕθταροσμι ἸΠΟΌΤΙΟΒαΒ ἴπ Οοηγῖνιο Υ 2164 566. 

νίγίαση. οατὰ Ρ]αἰομβ ΗΟΠΊΘΙ1 ΕἸΡΙΟΟΣΙ ΟΟὨγἾγ115 ΘΟΙΏΡ 
Ὗ 1866 5αα. 1871}. 

Ξενοφῶν ὁ Γρύλου ἀρὰ ᾿ὈΙομγδίαμι ὑγγδηπατα Χ 427 Βα. 
Ξενοφῶν ὃ Κορίνϑιος ὙΘΠΘΥΙ ταργθίυοαμη σουἹῦ ΒΌΡΡΙοδὔϊο 

(Ριμάοσυβ) ΧΠῚ δὅ78 6. 
Ξενοφῶν ὃ ϑαυματοποιός 1 198. 
Ἐέρξης τὸχ ἃ Οτδθοὶβ μοβριϊο θχοθρύυβ ΕἾ 1468. 6 Οτδθοῖα 

ἔαραβ ΙΝ 1880. Αὐξίοοβ ἤοοβ ἀδθρυθοδΐαβ ΧΙΥ 082 6. 

Ὁ 
-Ἐ 

Ὁδάτις Ἡογηαῖῦϊβ. Η]ϊὼ: οἷα οὐ Ζαγιϑᾶγαθ διηοσθβ ἈΠῚ δ18Ὁ 

Ὀδυσσεύς Ἡοταθτίοιϑ1 9 δ--18 Ὁ Ῥαββῖτῃ. 26 Ὁ.6. 1Π|40ἃ. Υ 1878. 
Ῥϑββίτη. πολυφάγος οὖ λαιμαργός Χ 4120. ΧΙ ὅ188--Θ. 
σεὺς ῬΒΙΠΟΧΘπΘαΒ 1 76. Ὀδυσσέα ναναγὸν σολοικίζοντα εἰση 0] 
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Οδητογαῦθβ ῬΕΟ] θυηδ61 τὶ ϑἀα]αίον ΥἹ 2614. Ὀδυσσέως ἑταίρων 
ποτηῖηδ, α1{Π01186 οδῦ βοῖτθ ΧΠῚ 6106, 

Οἵα (3) ταθυθίσίσ, απ οὐ ᾿ἀντικύρα ΧΙΠ δὅ86:, 
Οἰχουμένης Ἰτοᾶσο ν. Ζημήτριος ὃ Πολιορκήτης 
Οἰνάνϑη ν. ᾿4γαϑοκλῆς - 

Οἰνεὺς οἴνου ἐπώνυμος 1 884 Ὁ. τὸν Οἰνέα Πηλέα ποιεῖν ΤΧ 
8895 6. 

Οἰνόη Ἰολτὶ Ἰπδαϊδθ ατῦ8 1 804. Οἰναῖοι Ἰποοδθ 1014, οἵ, δᾶμῃ. 
Οἰνόμαος ἃ τῖπο ἀϊοίαβ (ΝΊΘΟΟΠ δ 65) Χ 426, 
Οἰνοπίων ὃ Διονύσου (Ἶϊο5. νἱ18 οαἸτατᾶτῃ ἀοουϊῦ 1 26, οἵ, 28 Ὁ. 
Οἰνοῦς νου Τιϑοοπῖαθ 1 31.. Οἰνουντιάδας οἶνος 814. 
οἰνοχόος μθτοβ νυν. Κύαϑος 3 
Οἰνώνας ὁ ἐξ Ἰταλίας (κιϑαρῳδός γΡδτοῦμ8) 1 208. ΧΙΝ 6580 
᾿(αὐϊ Οἰνώπας οοδ). 

ἢ Οἰνώνας 1 208. ὉὈΠΙχΙΒ ᾿Π]ΒΡΊΠΘΠΣ ἴῃ ΔΠᾺ]0 βοα]ρίθτα Πα θα 

Ολιστήνη ἴἀπὶ οὐ Οδπηθβαθ ἔ. ΧΥ 692 6. 
Ολυμπία Ἐ]ΘοΙαΙη: Ζεὺς Ὀλύμπιος 1 86. Ἥρας ναός ΧΙ 4808, 
, Βυζαντίων 4808, Μῆεταποντίνων 419. Ὀλυμπίων ἀγῶνα 50γ}6- 
ΤΆΤΘ βυσυσηυπί ϑγθθιϊίδθ ΧΙ] ὅ228, οἱ Οτοὐοπίδύαθ 522 ο. 
Οἰγταρ! ομΐοδθ ΑἸΟΙΌΙΔ65 1 84, ΤΘορῆγο οὗ Επηρθάοο]οβ 8 6. 
Ὀλυμπιάς ΑἸοΙὈΙΔΘΙη ΟΟΥΟΠ8η8 15 ΑΡΊΔΟΡΠΟμδΒ ἰϑθτ]ω ΧΙ] 
ὅ844, ΟἸγΙηρΙΔ6 δ ΑἸρῃθυμα νυ] 18 τοροτίω 1 848. 
λυμπία ἡ Δάκαυνα ἕταίρα Βίοτι5 Βοτγϑύποηϊθαθ ταϑύου Χ1Π 591, 
λυμπιάς Μοϊοβεα, ῬΕΙΙΡΡΙ τπχοῦ ΧΠ1Π ὅδ7ο. ἴπ ραὐνϊδτα ρτο- 
ἔπρα, δδ16. οὕτη Εατγαΐοα, ὈΘΊ]ατη ὅ60. ΑἸοχαπάσαμι ΠἸΐατι 
ΟΔΠΙκίπα, Θοπουθίπα τὐΐ οοοριῦ Χ 48ὅ8. ἀ6 Ραπίϊοο, ΟΥρυΐθ 
αϊούατη ΧΙΠ 6090. οοασπβ οἷπβ Ῥβιρηδβ (Ὁ) ΧΙῪ ὁὅ9 δάῃ, 
λυμπιάς ῬΥΥΥΏΙ ΤΑΪΠΟΥ5. ΕἸΡΙΥΙ ΤΟ ρ15 τηδίθυ ΧΠῚ ὅ908. 
υμπιεῖον ΑΒΘ ΠΘμβίυτα 80 Απύϊοοπο ΕΡΙΡμδπμΘ οχϑθαϊβοθύστηῃ 

ὕμπιον υὐῦϑ ῬυύθτΟμο ἀοπεῦε 1 3808. 
πος Λυδίας: νἰπατα 1 38, 

ταπός Βανίαθ, δα ἀὐθτη ΑΡροΟ]]οηΐο, ΟΠ ]οΙ θα 5108. ὙΠ 
6. 
ὃς Ἠρτου]15 οἱ ΒΟΙΌδ6 Π]1ὰ5: πούουτα δα ΟἸγεὐίδουτα Ηα- 
η ὙΠῚ 3384. ἴ. 
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Ὁμαιμεῖς 5. Ὅμαιμοι 1. α. Κασανδρεῖς ἴπ ΑἸΟΧΑΤΟΒΣ ορίδύαϊα 
ΠΠ 98. 

Ὁμάρτης Μαραϑῶν (Σαρματῶν οοαϊ) βασιλεύς ΧΙΠ 516. 
Ὄμβρικες ΤῦΔ]1 : Ἰαχαγω ΧΙ δ26 6. 
Ὁμηρίδαι ΧΥ 669 Ὁ. 
Ὁμηρισταί ΧΙΥ͂ 6200. 
Ὅμηρος ὥγτυβ ξαὶϊ ΙΥ̓ 1610. Ῥομπϑίορδθ διηαίονυ ΧΙΠ ὅ976. ἵπὸ 

ΠΙαᾶθ οὖ Οάγβϑβθῶ τλοσθ8 ἀἴνοῦβὶ 1 18[. ἀθ ποουτη υἱύα οἷ 
ΤΑΟΥΙ 5 ΡΊ αν τὺ 1 ἔθγ ὑοίο. δεῖπνα Υ̓͂ 18δὅ8. 1864 66. 
δα ΗοτηθΥΐ ΘΧθιαρ] μη ΟΘΠ85 ἴῃ ρυγύδηθο ἱπϑύϊνυϊυ βϑοῖο Τὺ 
1876. πῃραθηδοιατη 85 ΧΥ 6884.6, ΗΟΠΊΘΙ γΘΥΒΙΌΙΩ 818 
ΧΙΝ 682. οδιτηΐηδ ΟἸὔπδγαθ τηοαϊβ αρίοΐω ΧΙ 6200. Βο- ᾿ 
ΤΠΘΥῚ ΑΠΙσ ΘΒ. Οδββθηου τὸχ 620 Ὁ. ΗοΙΊΘΥΟΙΒ Ρ]ΟΒ5185. 8885 
οοασαβ ἴῃ ὐγαϊομβ Τὰ αϊὼ ΙΧ 8820 564. 

Ὀμφάλη φῬτορύθυ τροόγατα ᾿πἰθιηρδυθηίϑηι ραμπΐα ΧΙ 516}. 
Ὄνογλα νἱουβ Τιϑοομῖδθ, ᾿π46 Ὄνογλις οἶνος 1 814. Ι 
᾿Ονόκαρσις χωρίον τῆς Θράκης, ΌΪ Οοὐγὶβ τορὶβ Βουέϊ ΧΠ 6816, 
Ὀνόμαρχος ῬΕοΟΘη515 ΠΘΙΡΒογατα ὑμθβααγοβ οχρίϊανιῦ ΚΙ 2826. 

ΔΥΛΘ8115 5818 ἰδ θαϊῦ ΧΙΠ 60ὅ ἃ 566. 
Ὀξύϑεμις Ἰ)οηαοίν Ῥο]ϊογοθίαθ ἔδυ] ]αγῖβ ΥἹΙ 2ὅ88. ΧΙΝ 614, 
Ὁ Απμάρομο ἰηἰογουιρίαβ ΧΠῚ 578. 

Ὀξύλος ὁ Ὀρείου 1Π| 18Ὁ. 
Κόιντος Ὄππιος στρατηγὸς Παμφυλίας ἃ ΜΙ νΙαἴο οαρθαθ Υ 2182: 
Ὁ πώρα ταργοίγχσ ΧΙΠ δ67 ο. 
Ὀρεΐη ὄρος Αἰτωλίας 1 291 ἃ. 
Ὄρειος ΟΧΥΪῚ ραΐοι Π|Ι 780. 
Ὀρεσϑεὺς ὃ Ζευκαλίωνος 11 86. 
Ὀρέστης Αὐμθηῖθ ἃ Ποιμορποηίθ τοοθρύμβ Χ 487 ἃ. 6 τηοῦῦο 

βουναύαβ Ἰθηὐϊοαϊαμι οοτηθαϊῦ 1 1588. 
Ὀρϑαγόρας ταυβίουβ ν. Ὀλυμπιόδωρος 
Ὀρϑαννης ἀδοοῃ Χ 441. 

Ὀρόβιος Ῥωμαίων στρατηγός Τ6Ιατα οοριὺ ΚΝ 2188. 
Ὀροφέρνης Οδρρδάοοιμι τοχ, μθ]]ὰο Χ 4400. 
Ὀρτύγης Οπορὶ ΕΥγυβγδχιμι τϑρὶβ δαπδίον (προχύων) ΥἹ 289 ἃ. 

0886. υὐδῖ18 ὑγγϑηηῦβ 2ὅ90. ἃ Οπορὶ ἔταίγ Ηἰρροία ἱπύει-ἰς 
Γϑούαβ 289 6. 

Ὀρτυγία Ὧ6]1 πογηθῃ ΙΧ 8924. 3 
Ὀρφεὺς ὁ Οἰάγρου ἀχοτθῖὰ 8ΔῸ ἱπίθυϊβ γθαποίασαβ ΧΠῚ δὅ97 Ὁ 6. 

τητιβίοδθ Δ. 15. ρου ὑἰββίπιαβ ἰἀθοαθ βαρ θη Ἰββίτατιβ ΧΙ 689. 
Ὀρφὼς ὁ ᾿ἀναγυράσιος (πι οογηοθαϊα) Ὑ1Π 8448. 
Ὀρχομενός: σιδὴ ρ]απΐω ἴῃ ἰᾶοι πδϑοθηβ ΧΙΥ͂ 6518. 

᾿ 
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Ὄσιρις τη 811 οὗ Ῥηο ]ηρῚ5 ἱηνθηΐον ΕΥ̓ 1756. 
Οὐελίτερνος οἶνος 1 218. 
ὐλβανὸς (ἔοτύ. Οὐολκανὸς) οἶνος 1 261, 
Οὐρανόπολις ἃὉ ΑἸΘΧΆΤΟΠο οοπάϊξα ΠΠ 989. 
Οὐρανός: δϑπιι8 5110] οὖ ῬουηρΙ] 8. Θἰπι8 οχ βαηραϊηθ πϑὐΐ Υ]1 

282[. Οὐρανοῦ εἴδωλον ἴῃ ροτηρῶὼ Απὐϊοομὶ ΚΝ 195}. 
Οψοφάγος γ. ᾿ἡπόλλων 

Ὄψων Ῥατδϑιθϊ σοσποτηθῃ ΙΡ 1344. 

: 

Ἰαγασαί: δαῦδιθ οὐ]1486 ἀα]065 ΠΠ 48 ἃ, 
Ἰάγγαιον ὄρος: δααδιθ τηθῦϑ}}15 σἱοῖπαθ 11 42. τοόβᾶθ ΧΥ͂ 682. 
Ἰαγκράτης ὁ ἐποποιός: ΔῸ Ἠδάτΐδπο οἱ ἡ ἐν Μουσείῳ σίτησις 
(ΑἸοχαπασιθθ) ἐσ αΐω ΧΥ 611 ἃ 5864. 

Ιαϑυμίας ὁ Αἰγύπτιος 11 48. 
Ἰαιονία : τῶτῖδ μ᾽ αογαῦὺ ὙΠ| 8888. οούππαμ) ῬΟΓΟΙΙΟΥΠ τ15115 
ΧΙ. 4164. 

αἰώνιον ΑἰΠΘηΪΒ ΥΙ 2082. Παιώνιος (πανιώνιος 604) κρατήρ 
Χ 4245. 
ἄκαλος ἴῃ ΗΘΑΥ]1 ορὶρυδιητηδίθ ΤΥ 1764. 
απτωλός ανίαβ δυγιΐον Ὑ 2080. 
αλαίσκηψις αὐ ΤΠΘτΙαϊβίοο ἀοπαῦύε 1 29 ἢ. 
αλαμήδης ὁ μάντις: ναἰϊοϊπατη οἷιβ Χ 4266. ν. ἱΡαδάμανϑυς 
αλληνίς Μίποτνα Αὐῃθη185: ἀομαγῶ ἴῃ οἷὰ8 ἕαπο ὙΙ 284, οἵ, 
288 ἃ. 

λίδης 1. 6. Ἄρπαλος ΧΠῚ 595 56. 
ὕμοφιλος ὃ Σικελός γϑυβίου]οβ ἴῃ ΘΟΏΥ1γ115 Θάθγθ βου 1 44. 

ἄνες εἴδωλα δαδουχοῦντα ΤΥ 1808. 
γναϑηναικοὶ ἀμφορεῖς ἴῃ ῬίοϊοΙηδοῖ ροιρῳ Υ͂ 1994. Πανα- 
ϑηναικά (γα88) ΧΙ 494 5α. 495. 
“ψαίτιος γν. Ποσειδώνιος. Παναιτιαστῶν σύνοδος ΚΝ 18θδ. 

γάρετος ΑΥΟΘ51181 ἀἸΒοῖρτ]8 ΟΟΥ̓ΡΟΥ͂Θ ἰθηπὶ 564 ΠΌΠΟΌΘΙΙ τιϑι18 

πθαΐοο ΧΙ ὅδ2 ο. 
γάρπκους γρίφος Χ 4δ2ο. 

ρος Ἠοτηευΐουβ οαν ἴῃ Πἰησαῶ οὗ αν" ΔὉ0 Πιϑοθαδθυη 10 
16 γαϊπογαύαβ δῦ Ὗ] 2368. 
γιος ὃ Χῖος (πατταῦϊο Ἠογοαοίθα) ΥἹ 2666. 
υἵτις τῆς Σικελίας κῆπος ΧΙ] δ428. 

ὧν ὃ πλάνος 1 208. ΧΙΥ 6162 Ὁ. 
λεια ΤΠΟϑιπορ πουΐογατα βϑοτα ραα ϑγτθουθαηοβ ΧΙΥ 6478. 

πᾶ ἡ Κυπρία ἃ, Μοπῖτηο ἴῃ ταϑ γϊταοπίθτη ρουϊία ΧΠΠ 609 Ὁ ο. 
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Παραβρύκων ν. Καλλιφάνης 
Παράβυστος δαπϊαἴογατη σοηὰβ ρα Ῥαρμῖοβ ΥἹ 2ὅ78. 
Πάραλος ν. 'Ξάνϑιππος 

Παράσιτος ὨΟΙΏ]η18 ψΟΥΘΟΙΒ ΟΟΣΠΟΙΉΘη Χ 421 ἃ, 

Παρϑενία ῬΒΟΥΔΗΔΙΒ οὖ ῬΟΥΙΘΥΡῚ Βοτου ΥἹ 202, 
Παρϑένος ἄρα ὥϑρατίαθ ΧΙΝ θ64θ68. μετ] 668 ο. : 
Πάρϑοι Ξδταθαοα ᾿πβύγαμηθηῦο τ8] ΧΙΥ͂ 6038, δεῖπνα ΤΥ 1691- 

158. φιλάδελφον ἄνϑος ΧΥ θ82ο. 

Παρίλια ἕορτή, Ροβίθα Ῥωμαῖα νοοϑῖα, ΨΠΠΙ 8611. 
Πάριον: ῬΊβ665 ἄρχτος ΠῚ 924. κολίαι 111 116. ἃ. πλακοῦντε 

ΧΙΝ 648}. 
Πάρις Ἠοχαουίουβ 1 186. Πάριδος κρίσις νοϊαρίαίιβ οὐ νἱτεπε 

οογίαιηθῃ ΧΙ ὅ10ο. : 
Πάρις ΤΙΥΒΙΆΘΟΙΙ ΥΘΟῚΒ ἔτ] γ5 ΧΙΥ 614, 

Παρμενίδης οὕτη ἘΡΥΞ αὖ ἔδοιύ Ρ]αΐο, π6 Ῥούμαε ψυίάοπι 56) 
ΤαΟΟΪΠΔ.1 ΧΙ δοδῖ. 

Παρμενίσκος ὁ Μσεταποντῖνος διγλϊ558. 1} τἹᾶθπαὶ ἕδοαϊξαξοτα α τς 
ταοᾶο τϑοθροῦὺ ΧΙ 6148. 

Πάροινος ταρΥΘίγ]οἷ8β ἱσηοῦύδθ οοσηοτηθη ΧΠΙΠ 5886. ' 

Παρόραμα ταθτοίτἰοἶδ, ἔοτξαββθ ΡΏ]δο οορποόταθη ΧΠΠ ὅ96 5, 
Πάρος: ΨΑΔΥΎΛΟΥ οὖ ρ]δοθηΐαθ ΧΥ͂ 6480. σῦκα αἵμώνια ΤΠ τ 
Παρράσιοι Ατοδᾶθβ ἃ Οὐ ρβ8610 Βδβι]άθια ἴῃ ορρίάππι ἀαῖοι ' 

ΧΠῚ 6095. ᾿ 
Παρράσιος ἘππΘΠΟΥΒ ἢ. ἘΡΙΘΒ1ὰ5 Ῥἱοίον; Βοιπῖο δὲ Ἔπε. 

σἹ]ουίοθυβ ΧΙ 5648 ο--ἶ, ΧΙ 0870. εἰὰ8β Αἴασ ΧΠ 5486. Ηδ᾽ 
Θ0165 Πλπάϊαβ 848. ν. Ἰλίου πόρϑησις Ν᾽ 

Πασίκυπρος ὁ ἐν Κύπρῳ βασιλεύς, ὨΘ|]ὰο ΤΥ 161 οὐ. ἄμ 
Πασιφίλα Ρίιδιρομπίβ τηθγθίυιοἱβ Θοσποῖηθῃ (6 χ ΑὐοΒΊ]ΟΟ ΒΟ. 

ὶ 

ΒΌΤΑΡ [ὉΤΩ) ΧΠΙ δ94οα. ἄρ: 
Πατανίων οοασαβ ΙΥ̓ 1698. ᾿ 
Πάταρμις ΑοΘρΥΡΟ τὰχ οοοϊδαβ Απηδϑ1η ΒΙΟΟΘΒΒΟΥΘΠΩ μὰν ἃ 

6800. ᾿ 
Παάτραι: μέτρον ἡ λάγυνος ΧΙ 499. 
Πάτρολλος ὁ Πτολεμαίου στρατηγός ΑπύσΟΠπΟ ΤΟΡῚ ΡΪΞ 

ἤσθοΒ τηϊϑιὺ ὙΠ] 8848. 
Παυλινιανὸς πλακοῦς ΧΙΝ 6474. 

Παυσανίας ὃ Κλεομβρότου τὸΣ Ῥουβίοο νϑβύϊα ἀϑὰ8 
δρυαὰ Βυζϑηίίοβ βυρουρυβ ὅϑθαὈ. ν. αρδόνιος 

Παυσανίας Ἀραϊπομῖβ ἀγυθίου δραὰ Ρ]αΐοπθπι οὖ Χϑπο' 
Υ 2106. 

Παυσανίας ὃ Θετταλός Τιαϊα15 διιαίον ΧΠῚ 5898. 

΄ 
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υσανίας ὃ Μάκκος ἃ Οπείπεαθηδ ἰυυῖδαβ ΧΠῚ δὅ84Ὁ. 
ἕας πορνογράφος ΧΙΠ δὅθ7 Ὁ. 

υσίμαχος: ἴασεῖθ ἀϊούαμι ὙἹ 246}. 
αγονία: ἀμύγδαλα οὐ “ιὸς βάλανοι 1 288. ἰχϑύες ὀρυκτοί 

ΟὝΠῚ 3814. πέρδικες δύο ἔχοντες καρδίας ΙΧ 8900. κρήνη 
᾿υσάδης ΤΠ 42 6. 
Πάφος: πᾶθ Ὑϑηθυ15 βἰπια]δογαη Ναπογαύϊη ὑγαηβιαύατη ΧΥ͂ 
οἵδ᾽ 86. 
᾿αχυνικοὶ ϑύννοι 1 40. 
ειδλώ τηθτοίτς, ΗΙΘΥΟΉΥΙΩΙ χοῦ ΧΠῚ δ77 ἃ. 

Πει ἰθατεύς ἃ ΟὐΠΟΠΘ τηπηϊΐαβ 1 8, 
Πει ρήνη ἐν “Κορίνϑῳ: ϑαῦδθ πϑύαγδ 11 480. ΙΥ̓͂ 1566. 
Πειρίϑου γάμος ρἱούατο Αὐμδπὶ8 ΧΙ 4744. 
Πείσανδρος ὨοΙηΟ γοτῶχ Χ 4154. 

Πεισίστρατος 8, ῬΏγα ϑοογδῦβ Π]1ὰ 1 ΜΠΊΠΘΥΥΔΘ 5ΡΘΟΙΘΠῚ γοϑύϊίδ. 
ΓΕ γτοαποῦτιβ Χ ΠῚ Θ09 ο. Η1118 ἀχουθβ ἀθαϊῦ 609 ἃ. τοσπυτη 

γε ΧΠ ὅδ8 6. 1ρΡ86 ΒΟ γϊαβ οὖ ΠΠΌΘ.8118 ὅ82 ἢ. Ὀ1011ο- 
ἴμπροδ 1 88. 
Ἰελασγός τοχ ΤὨἨΘββαϊούυτα ΧΙῪ 6896 56. 

αι, Πελειάδες 1. α. Πλειάδες ἀρὰ ρορίαβ ΧΙ 489 566. 
ας: 116] ἔΠΏΘΥ8165 [010] διοῦ! ΧΙ 468 ἃ, 

ας (2) ΟἸγταριϑ 15 οοαὰτβ ΧΙ Θὔ9 , 
λλα ὐδϑ: ᾿πο0]8.6 5016 η1ο1 ὙΙΠ 8486, 8ὅ28. χρόμις Ρ15018 
ΥἹΠ 3288. 

νὶς χλαῖνα (Ῥοβια!ρρυ5) Χ 4146. 
οέδες κόγχαι 1 40. ξιφίας ΤΙ 814, 
οιος Ζεύς ὦ, ῬΕΙΟΥΟ ΤΉΏΘ58810 ποιηϊηδίαβ ΧΙΥ 0896 566. 
λώρια 88οτο, 0394 5646. 

“Δόφοι ἀρυὰ ϑιρατίδτα γἱοὺβ 1 310. 
ἑτηρίς ΠρΌτδ, ἴῃ ροταρῶ Ρίο]θιηθθὶ Ὗ 198. 

ϑίων ἀοπατίπτη Π6]ρῖ5 ΧΙΠ 606 Ὁ. Πεπαρήϑιος οἶνος 

8. ἢ, 
ς ΤΙΡΥΟΙ5 οοαπὶ σορσῃοτήθη ὙΠ 2988. 
χμος: ὈΪΌ]Ιούπθοα γαρίῶ 1 88. ἀναγραφαΐί ὙΠ 880, --- 

ν λιβανώτινον ΧΥ͂ 6898 Ὁ. 
κας ὁ πρὸ 'Δρχελάου Μαοραοπΐδο τοχ 1276. ἰθιηροτὸ Υ 2174, 
χας ῬΏΣΠΡΡΟ ταί Ρ]δίομπίβ βυδϑιι τοσπὶ Ρδυύθη 601- 
ΧΙ δ0605, 

κας καὶ Κρατερὸς φιλογυμναστοῦντες ΧΙ ὅ39.. 
δρος ὃ Κορίνϑιος: Μο]1588. πχον ΧἼΠΠ ὅ891. οἰναπι ΠΊΟΥΘΒ 
10 Χ 4434. ὈΪΌοπαΙ οοτίϑτηαθῃ ᾿ηβυϊα!ὑ 4371. ν. Πίτταπκος 

ἈΉΡ ΑΡσΞ 11, 48 



{84 ΠῚ ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Μ 

Περίεργος ροϑὺ Τυίορδθ τηογΐθηῃ Οδηαϊσατα οορὶὺ ΨΙ 262 66, 
Περικλῆς (ὁ Ὀλύμπιος 486): ϑατηίθτα ὈΘΙ]υτα ΧἼΠ δ72 7. τηουῦϊθ 

ἰθιαροτῶ Υ 217 46. 2188. ἸΧΟΙΘ οἱθοίϑ οαΐῃ Αβρβδϑίδ, ἀθσϑθαῦ 
ΧΙ 588 οα, οαἴπ5 σγαύϊω Ὀ6]] τη ῬΟΘΙοροππθϑίδουτα οοσριῦ ΧΠῚ 
ὅ894. ἘἸ]ΡΙΠΙΟΘη. ΟἸΠΊΟΠἾ8 ΒΟΥ Όσθτη δγηθραὺ ὅ896, ΟἸγΥ Βα τα 
ον ίαιη Χ 480. ἀ6 ϑοόρμοοθ ἀϊούυσιη ΧΠΠ 6048. 

Περιλλῆς Περικλείτου Πιτϑεύς, παράσιτος ΥΙ 2841. 
Περιμήδης Βαγγβῦμοι ἔν ἂρ Ηθγοα]θ προδίαβ ΠΥ 1688. 
Περκώπη υὐῦϑ ΤΘηαβίοοἹ ἀοπαῖΐο 1 29 ἴ, 
Περραιβοί ΘοΥ̓αὈπι5. ῬοΐΟΥ5. αὶ (ρα ΑΘϑομυ τα) ΧΙ 4766. 
Πέρσαι: ν. έώϑρας. οχροαϊθϊο ἴῃ Πγοίσίαια ΧΙ] ὅ878. γορσιῖη 

Ῥϑ6]1665 ΧΠῚ 666. οὔτ ταϑίσϑ Π]1ὰ ΒούοσΘ οοποαὈΙῦπΒ Υ 2206, 
Ῥαύβᾶθ οὖ Μϑαὶ νἱΐῳ νοϊυρύμοβα δὰ τηϑρηδθ 1685 βου θηδ8 
Ιἄοποὶ ἕδοϊὶ ΧΙ 512 ἃ Ὁ. τορι Ππχυτία ΓΝ 144Ὁ 5Ξ4αα. ΧΠ 
δὅ18 ἔβαα. ὅ17 Ὁ 6. γ0ρῚ15 Ομ ἀ ΘΙ] Ὀγατη ἔδυηοϑαση 2006. ΤΘΘΊΠΙ 
ἀοιηοη]τω ΧΙ] 8618 ἢ δεῖπνα οὐ συμπόσια ΤΥ 148---1404, Υ͂ 
1920. ΥΒΡῚ Π151 ΜΙΌΜΥΙΔ 15. Β80115 ποη Ιοοαῦ ἹΠΘΌΓΣΙΘΙΙ Χ 4846. 
ΤῸ Χ σίπατη ὈΙ Θθαὺ ΟΠ] Υομίυτα 1 284. γα815 ρούουτθϑδ Ρθυβαβ 
ΒΌΡΘΙΥΟΙ ΧΙ 465 6. νϑϑάτη Πού] τη 88 464 8. ῬΌΘΥΟΥΌΤΩ ΘΠΠΟΥΒ 
ὃ Ογδθοῖβ ἀἰαϊοουιαὺ Χ1Π 608. τοὺς στρώτας ἐφεῦρον 1148 οα, 
Περσική (ὄρχησις) 1 168. Χ 4846. ΧΙΥ 629. --- ἀλεκτρυόνες 
ΧΙΝ ὀδδα, οὗ ΙΧ 8144. βατιάκη (φιάλη) ΧΙ 1848. καλασίρεις 
ΧΙ δά. κάρυα 1Π ὅ8 6. δὅ4 Ὁ. κόνδυ (ροουϊατηα) ΧΙ 478 8. 
μῆλα (κοκκύμηλα, ὀξύμαλα) 1Π 826. 888. 88 4. σαννάπιον 
(ἔκπωμα) ΧΙ 497 6. ψιλαί (τάπητες) Υ 197. --- Περσικὰ 
ὀνόματα ἴῃ ΟὙΔΘΟΟΙΏΙΠῚ ΒΟΥ ΠΟΠ6 ΠΠ 1228. 

Περσαῖος ὃ στωικός, Ζήνωνος οἰκετιεύς ΤΥ 162 46. Δη ρΡΌΠΙ 
ΤΘΡῚ5 [Ἀγ ]]ατῖ8 ΥΙ 2601 6. ἃ τσ Οουπῦμο ρυδοίθοιβ, δ 
Ατοΐο οἰθούπβ ΙΝ 162. ἀ6 ὑἱδιοἴπα ᾿Πσαπ5 ΧἼΠῚ 601 6. 5ἰαύπδ, 
ΙΥ̓ 1τ6024. 

Περσέπολις: ἃΥχ τρί ΤΒδα15. οα]ρῶ ποθῶ ΧΠῚ ὅ70 ἀ 6. 
Περσεὺς ὁ ὑπὸ Ρωμαίων καϑαιρεϑείς, Ποτα0 ΒΟ τϊα8Β Χ 446. 
Περσεφόνη Βου]ορα ΧΙ 5640. 
Πέρων ὃ μυροπώλης ΧΙ 5684. ΧΥ͂ θ891 8α. 
ἸΤετηλῖνοι Βα Ἰβδίταὶ ἴῃ Ὁ6110 ΗδπΗΙΌ8]1160 Βουαδπογαχα ἃπιϊοὶ ΧΗ 

528 ἢ ο. 
Πέτρα Ιπδουυτα ὑγὉ5 80 ΑἸοχϑηᾶτο ορραρπεΐω Π 1240. 
Πευκέστης Ὀρτηηθεν Ρο]ογοθίαθ ἔα ΠΆ1]1γ18 ΧΙΥ 614. 

Πήδασος υτὖὸ Ῥγύμανομπο ἀομαία 1 808. 
Πηλεὺς ὄνομα κεραμέως (ΡΒΙ]οὕύαθγι5. οοτα) ΧΙ 4148. 
Πηνειός Πανίαβ, δα αὐθπὶ ΤΠ, 8115 ΒΘρυ]οατα ΧΙΠ 689. 
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Ιηνελόπη Ὁ Ηοτηοτο διηδύο ΧἼΠΙ ὅ976. ῬΥΟΟΟΥΌΤΩ ᾿α8051 178 Ὁ, 
Πύίϑυλλος ὁ Τένϑης καλούμενος 1 66. 

Πίνδαρος: ῬΌΘΙΟΥΤΙΙ ΔΙΊΟΥΘΒ ΧΙΠ 6010 84. π]}]ὼ οἷα ΤΉΘΌΙ5 
βίαι 190. τὰ Πινδάρου κατασεσιγασμένα αἰχιὺ ἘΠΡΟΙΒ1 
24. οἷα δϑίαϊθ ἥογθραῦ ὁ ὑπορχηματικὸς τρόπος 1 158. 

Πιξώδαρος Οδγατη γΘ6Ρ018 Π]1ὰ8 ΧΙ 472 ἔ, 
Πισᾶτις: Γόρτεμις ᾿Δλφειωνία Ὑ1ΠΠ 8466. 
Πίστων ὁ ϑωρακοποιός (αυἱ Πιστίας ἀρ Χοπορποπίθια) ' 290 6. 
Πιτάνη Ἰιδοοηῖΐδθ 1 814. 
Πίστακος: δὰ Ῥεγιθπάτυτη ἀϊούστη Χ 427 61. 
Πλαγγὼν ἡ Μιλησία ἑταίρα ΧΙΠ δῦ8 "Ὁ. ὅ616. Πασιφίλη γοοαΐδ, 
ΔῸ Ιοηῖρυβ ὅθ4οα. ΒΔΟΟΙ]Δ15. ϑϑιηῖαθ διηϊοα ἰδοίω ὅ94} ο. 
ὈΠΡΈΘΗΝ Ρ]ΔΠΡΌΠΙ ἱπυθαίσιχ ΧΥ 6906. 

Πλακοῦς κώμη τῶν Ὑποπλακίων Θηβῶν ἀπέχουσα σταδίους ἕξ 
ΧΙ 6448. 

Πλάτων ὃ φιλόσοφος: διπὰΒ οὖ ῃδύθ]18 οὖ 1θύθ!8 Ν' 217 Ὁ. ὑτῖδ 
1η ΘΙΟΙΠΙΘτη ᾿ὐϊπογω ΧΙ ὅ07}. ἱ᾿πβϑύγασηθηΐυμη ΠγαΥΔ]1 517η1]6 
Ἰηνθηϊ ΤΥ 1740. φιλόσυκος ΥἼΙ 2710. ἴῃ Αοδάθιηϊδ, οομννῖδ, 
Χ 4194. 46 Ξϑ'γιμροβίο 1866 8546, οαϊὰ8 ααοὖῦ οοηγίνδθ ἔπουϊηῦ 
146. ᾿Ἐπινομίς ΠΙ| 9714. 46 δγ] δΥρϑῃύαπθ ἀ8ὰ ργϑθοθρύμσα 
ὙΙ 2888. --- ἀΘ Ρ]εαὔομἽ8. δυυου 8 ΤηΘ} 48.0115 ἱΠΡΘΏ1Ο0 οδἰατη- 
τΐδθ γυῖα  21ὅ0 5Ξαα. ΧΙ 804 5ααᾳ. 5ύυαϊα Ὀούθηϊοθ ἃ Ἐρ]1- 
οταῦθ ἰὐυῖβ 11 ὅ94 β8αα. Ρ]αὔομ!β ἀἸΔΙΟΡῚ ἴῃ ΤυΟΤ που ατη 601- 
ὙἾΥ118 ἃ 567Ύ18 τϑοϊαραηίαν ΙΧ 8828. -- Πλάτωνος βιβλίον 
πϑβοῖο αὐοα 11 θρ6ά. -- Πλατωνικὸς ζῆλος Αὔποηδοὶ 1 11, 

Πλεισϑένους (Κλεισϑένους 6011) ἀνάϑημα Ὠδ6]ρΡ815 ΧΠΠ 608 ο. 
Πλεύρατος ἃ, ΟΘμοπ6 ἔγαίγθ οοοῖϊδαβ Χ 4408. 

Πληϑαγόρας τῶν σοφῶν τις ποτιϊπαρδύιν ΥἹ 2104. 
Πληιόνη Δ Ὸ Οτΐοπα ρϑυϊσω ΧΙ 490 ἁ. ἔ, 
Πλημοχόαι αἸψταυΒ Ε]Θαβ᾽]ουατη α165. ΧΙ 496 8}. 
Πλήξιππος ὁ παρὰ ᾿Δντιφῶντι τῷ τραγικῷ: 46. 60 Αἀγναδίιβ 
Βουρϑιὺ ΧΡ 618 6Γ. 

Πλινϑίνη ΔΟΡΥΡΙΙ αΥὙ5: σἱδ8. 101] ἱπνϑηΐα [θγθραύαν 1 848. 
ὧν Πλούτωνα ἔκ τῶν μυχῶν τῆς γῆς ἀνάγειν ἀ6 διγ] ΓοΒϑου!θα8 

αἰχιὺ Ποτγαθύχαβ ΥἹ 2880. 
Ἰοδῆς ἨοΥΠΛΟΥΟυΒ οὐν 'ἴῃ γϑηΐγθ ναϊποζοΐαβ διὺ ΨΙ 2860. 
Ἰοϑεινή Ῥίοϊοτηδοὶ 11 δυηΐοω ΧΙΠ δτρ . 
οϑεινὸς ὃ νευροσπάστης 1 196. 

Ἰολέμων ὁ ᾿ἀκαδημαικός, ὑδροπότης 11 446. 46 γϑοΐθ σοῃνίνδηαο 
Ῥγδαθοορίυσση Χ 4190. 

“Πολίειον υτῦϑ, δαΐθω ϑ:τ8 νοοαΐα ΧΠ ὅ23 9 δά. 
48 
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Πόλλις ὃ ᾿ἀϑηναῖος (2) ἃρυὰ Ο(Δ]]Π]γταθοματα ΧΙ 4776, οὗ, ἄπ, ὦ 
Πόλλις ὃ ᾿Δργεῖος ΘΥνΘοΟιΒΑΥΙ τοχ, ἱπᾶθ Πόλλιος οἶνος 1 31. 
Πολύαρχος ἃ ὈΙΟΠΥΒΙΟ ταϊθοσθ Ἰορϑίαβ τηΐϊβϑαβ δὰ Ταυθηξποβ. 
ρα Αγομγύατη βαδτῃ ὧ(θ νοϊαρίαξα ἀοοίγιπδπι οσχροβαῖ ἈΠῸ 
δ4δ8 866. 

Πόλυβος Μοτου ἔ,, ΟἸδαοΙ ῥίον ΠῚ 296. 

Πολύδωρος ὃ Τήιος ἰατρός νἱούπβ τηοαϊοὶ ΧΙ δ4868 | 
ΠΠολύευντος ὃ ᾿'άχαιός Οφῃορδδ (απθηι νἱαθ6) ᾿ταϊξαίον ΧΙΥ͂ 638 Ὁ, 
Πολύευκτος Π6]]1ὰο ΡΥ 1664. ' 

Πολύιδος ϑδοτῶ ἴδοῖθη5 Μϑηθβϑύμπθυμη (9 τὸν Πετεώ Ἰδσιυατ) ρυᾶδ- 
ἰουθαηΐθηῃ δα δρα]ῶ8 σοοαγιὺ ΧΙ 4958. 

Πολύιδος ταυδίουβ ἃ ϑύγωϊοῃϊοο οδβυσεΐαβ Ὑ1Π 852 Ὁ. 

Πολυκράτης ΘΆΙΠΙΟΙ ΤΩ ὑὐγϑηπ8 ρϑ]ϑοβῦσαβ ἀθβύσιισὐ ὩΙΠΟΥ απ, 
Βϑιὶηδγῖῶ ΧΙΠ 602 ἃ, οδπθ8 οδρτῶϑ ΟΥ̓Θ5 8118 ΘΠ] Π8 86. δ γοδβ- 
ϑῖνιῦ ΧΙῚ δάθοα. οὐπὶ Τ,γαἀ]8 οογίαθαῦ 1π δαροπᾶο Ἰυχυτίαθι 
ἀρραγαύα 840. Ο]458515 ὅ40 6. ὈΪ ]Ιούμθοα 1 88. Απϑουθοπῦϊο, 
ἴῃ ΘΙΊΟΥΘ ΦΟΙΊαΪ]ὰ8 ΧΙ] ὅ40 6. ᾿ 

Πολυχράτων ὃ Κρίϑωνος 'Ῥηναιεύς Το] Ἰογαπι δοοαϑαΐον ΤΥ 178 0] 
οὗ. δάη. 

Πολύκτωρ ὃ κιϑαρῳδός ΝΙ 245α. 
Πολύξενος Ταυτοτηθηῖύα δα ΝΙοοάθιματη ἰοσαίαβ ΧΙ 471 ξ, 

ΠΠολυσπέρχων 5ε]δ μα] ρουύαβ ΠΥ 1δὅδ0. 
Πολύτεκνος ΟΒΙογυτη ὑγγϑπητπβ ΥΙ 259 Ὁ. 

Πομπηιανὸς ὃ Φιλαδελφεύς Ξορμιδίω ΠῚ 918 5αα. 
Πομπέλων Ηϊβραπῖαθ ὑτῦ5: πέρναι ΧΙΥ͂ θ587 5 56. 
Πομπίλιος Νουμᾶς ἸορΊΒ]αῖον 1 20. 
Πομπίλος δῸ ἈΡΟ]ΠΪπ6 ἴῃ ρῬίβοθτῃ πιαΐαύαβ ὙΠ 288 ἃ 5αα. 
Πόντιαι νῆσοι: Ὀΐδοθ5 ᾿ἰπ86 Βοιηδτὰ δάγροῦ ΥἹ 2246. 
Πόντιος Γλαῦκος ἼΠ1 2900. γν. Γλαῦκος 

Πόντος: ϑύννοι (αὉ] ἴῃ ΠΟΟ 5010 τηϑ 1} ρϑυϊαμπὺ) ὙΠ] 8016. 819: 
κάρυα 11 ὅ8 0.1. 640. ὅ7.. μῦς (Ρ180158) ΥἿΙ 2960. ὀξύγαρο 
ΙΧ 8660. σαπέρδης 1Π 1178. τάριχοι ΠΠΊ119 Ὁ. ΥἹ 21 
(τὸ κεράμιον Πθογηδιθ. οσο ἄνδομμηῖ5 οοηβίαθαθ). ὡς γἱδοῖβ Υ] 
8261. 

Πόρνη ν. ᾿ἀφροδίτη 
Ποσείδιππος 5018 ΟΟΙΔΙΟΟΙ ΠΩ ΘΟΟΘΠΠ ΒΘΥΨΌΙΣ 1Π ΕΡΕΤΟΣ ῈΣ 

διρυϊῦ ΧΙΝ 658. 659 οα. 
Ποσειδῶν ν. Γλαῦκος οὗ Καύκων. Τρόπαιος ὙΠΙ 8388. Τοσε 

δώνια Δαρίηδθ ΧΙ] 888 6. ἐμγμαὶ οἱ 80 Ηδ]δθθμηβῖραβ Οὐ . 
ὙΠ 2918. 808 Ὁ. 61 5801] ῬΊδβοθ8 ὁ πομπίλος ὙΠ 2888, ἡ νῆ 
895. ΒΊΟγΟΠΘ ΘΌΠΡΤΟΒ ρίβο68 418 αϑδιὲ ὙΠ 2898. Ἰονὶ Ραὶ 
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δαν!ο με Ῥίβοθ θυ θη5 ἴῃ ΟἸθθμίμϊ5 ἰαθα]α ρἱοία Ὑ1Π 8460. 
Ποσειδῶνος εὔρημα οἵ ἐρέβινϑοι 11 ὅδ᾽. 

Ποσειδωνιᾶται οἵ ἐν τῷ Τυρρηνικῷ κόλπῳ ὈδτθδΥὶ ἔαοίϊ ἴῃ Οτδ6- 
Θ8.6 ΟΥΙΘΡΊΠΙ5. τη ΠΟΥ θη) δϑύπτη ἀρθοθηὺ ΧΙῪ 6898. 

Ποσειδώνιος (ἴταταο Παναίτιος) ϑοϊρίομ θα Αἰγίοθηὶ αι 1] ]1αγ5 ΧΙΥ͂ 
ΘΟΤ, οὐτὴ 1110 ΑἸΘχαπαγίαμι ῥγοΐξθοίι5 ΧΙ] ὅ49 6, οἵ. δάη. 

“Μεύκιος Ποστούμιος ὕπατος ΧΙ] δὅ47Δ8. 

Πραινεστῖνος οἶνος 1 267, 

Πραίσιοι ΟΥοίθηβθβ 5.61 58 οΥ 1115 οοαπὺ ΙΧ 876 ἃ. 
«Πραιτουτιανὸς οἶνος 1 8388,, οἵ. δᾶπιν 
Πράμνιος πέτρα ἴπι Ιοᾶγτο ἴπθ]α 1 8064. Πράμν(ελγιος οἶνος Ἰοϊα. 
τν. ρἼο588. ἱπᾶ. ΤΥ 
“Πραξιτέλης 5ου]ρίον: ᾿ἀφροδίτη Κνιδία, Ἔρως, Σάτυρος, ῬΏΓΥΠαΒ 
ΠηΔρΡΟ ΧΙΠ 591 Ὁ. 
Πρατίνας (ροοΐδ) ὀρχηστής 1 2328. 
Πρεπέλαος: 46 Βοροίϊβ ᾿πἀϊοίπτη Χ 4188. 
Πρίαμος Ἠοτηθηϊοιβ Γ 98. 285, ΧΙ 7810. ΧΠΠ δὅθὈ ο. 

Πρίηπος 1. ἃ. Διόνυσος ἀρυα Τιδταρβδοθποβ 1 800. ᾿πηϑρῸ οἰπϑ 
οὖ ΒΔΟΟΙΙ 1π ροιηρῶ Ρίο]θιηδοὶ Υ 2016. 

Πρίουερνος ([οτῦ. Πριουέρνας) οἶνος 1 266. 
Πρόδικος ΔῸ ΑΘϑομῖπθ ϑοοταύϊοο οχαριδαδαβ  220Ὁ. 
Προμάλαγγες ΟΥΡΥΙ φαυϊαίοτα5 ΥἹ 2060 ἢ Βα. 
Πρόμαχος αὐἰᾶδπι ἴῃ ὈΪΌΘΠΑῚ οοτίαμιΐπθ δὺ ΑἸθχδμᾶτο Μ. 1π- 
βΒαίο νἱοίου Χ 437. 

Προμάχεια ΤιϑοΘαἀδθΙα ΟμἸΟΥτα βθοτ, ΧῪ 6748. 
ομηϑεύς ὃ. Ιογθ οἀριῦὺ γ᾽ποῖγα ᾿πθ5θὰ5, ᾿ηθ᾽ ΘΟΥΌ]]ΔΙ ΤΩ 8115 
ἀποίυβ ΧῪ 6721. 6144. 
ρόνομος ὃ Θηβαῖος αὐλητής ΧΙῪΥ 6816, ΑἸοΙ ΙΔ 415. τηδρΊδίου 
ΙΝ 1848. 

ἱρόπις ὁ Ῥόδιος κιϑαρῳδός: ϑίταϊοπϊοί 46 60 ᾿πἀϊοίατα 1 8478, 
σκήνιον ΝΒΏΜΙ ΟΟΡΤΟΙΩΘη ΧΙΠ ὅ87. 

Ἰρόσχιον Αοἰο]α6: Ογαῦμιβ μθυοθ Οοποομοιβ ΙΧ 4118. 
ἰροῦσα ἢ πρὸς τὸν ῆύσιον Ὄλυμπον: δ΄θαδα τορίαθ 1Π 488. 
ρουσίας ὁ Βιϑυνίας βασιλεύσας, ἈΘΊ]ὰο; Δ 60 Προυσιάς (ρο- 

ΘὈ]Ώ ΤΩ) ἀϊοίβ, ΧΙ 4964 6. 7886. 475. 
ανις ΕΡΒΟΥΙΟΩ8Β ΠΟΒΡ65 ΧΙ 477. 

ὑυτανῖτις ν. Ἑστία 
ὑγαχτος θυγάτηρ ἴῃ Αραΐμοηῖθ ΤΗγοϑίω ΧΙ 5284. 
ὠταγόρας αὐᾶπᾶο Αὐἰμ6πη15 ἔποιῦ Υ 218 Ὁ 566. ῬΥοΟρύθυ ῬἘ1]1ο- 

ΒΟρΡμίδτη οχὰὶ ΧΙΠ 611 Ὁ. 
ρώτέας ὁ Μακεδών ΑἸοχαπάτυτη Μ. ροίθῃαο νἱοῖῦ Χ 484 8Ὁ. 

.} 
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Πρωτέας ἀπόγονος Πρωτέου Λανίκης (ΑἸοχαπᾶν! Μ. πα τ οἰ) 
υἱοῦ ΤΥ 129 ἃ. 6. ᾿. 

Πρῶτις 5. Πρωτίας ἘαχοΗὶ ἔ,, 46 Πρωτιάδαν ΜαΒΒΙ]]Θπβίατη σ6Π5 
ΧΠΙῚ δ516ΌὉ. 

Πτελέα ΟΧΥ ἢ Π| 180. 
Πτερέλεως ΤΘ]ΘΌοδΘ ἔ, ΧΙ 498 ο. 
Πτολεμαὶς πόλις: 101 ΤΎΥΡΗΟ ΑΡΘΔΙΏΘΘΗΒΙΒ ὦ ϑυρθάομθ υἱοῦαβ 
ὙΠ 599:0. 

Πτολεμαῖος ὃ Σωτήρ, οἸΐπιὶ ναύαρχος ΥΙ 261. ἐδέατρος αὖ 
ΑἸοχϑηᾶσο [αούπβ ΠΥ 1710. ρυϊηυβ Δδρσυρίϊ τὸσ ΧΠῚ ὅθε. 
ὌΧΟΥ Βεγθηΐο 2088, Ῥϑεῖοσ Τηδὶβ ΧΠῚ δὅ766. «α Βποαῖβ 
Ῥϑθδηθ οϑϊθρυαύαβ ΧΥ 6960, ὑπῶ ΟΠ ἸΧΟΙΘ ἃ Β]10 οογοπαΐαβ. 
Υ 2088. οἰὰβ Θοηψ γα ἃ ΠΎΥΒΟΘΟ βϑιηϊο ἀθβοσιρίστη ΠΠ|110}. 
111 ΤΥ 128 Ὁ. 50111πὶ οἷβ ἴῃ 8111 φορῶ Υ 2020. 

Πτολεμαῖος ὃ Φιλάδελφος ΑΘρΥΡΟ Τοχ βθουμαπαβ τηυ]ῦδ οὖ τηδιχίπιθο 
ΒδΟΟΒΙ βθοτῶ ᾿ηϑυθαιϊ 11 216 Ὁ. ρορῷ Υ 190 8--208 Ὁ 
αἰγίδα 20θοα, ἀΐδρθιβαθ δὺ υἹξίτηο Ῥέοϊθιπμδθο 206 ἃ. δ]- 
ὈΠούμθοα 1 88. ῥυϊταὰβ τγίω οοηβοϊοπᾶδ ουγανιῦ ΧΙ 4971 0 0.. 
αθρτοίδηβ ΧΙ ὅ806. ρδ6]ῖοοβ ΧΙ] δὅ70 6, οἱ Ηΐθτο ϑγιᾶτ 
ΘαΒα 5 πϑύθῖὰ ἰηρσθηΐομι ΑἸοχϑηθυίάθιη πουηῖπθ ἀοπανῦ Κ᾿ 
209. τὸχ ἃ ϑοίδδβ γίϑβῃβ ΧΙῪ 6208 5ᾳ. ἴρβθ ϑοβιθίαση ᾿υ6]- 
Βοούπβ ρυδιητηδύϊοαμη ΧΙ 4986 8Β4αα. ἰπ οογθωμηηθ 80 ἴρβο 1π- 
δοθαῦο οοτομαύαβ 208. ἄγαλμα Θοἷτπβ 'ἴπ Ἰρβῖπβ ροιρῶ γ᾽ 
201. ᾿ 

Πτολεμαῖος Ῥ[ο]οτηθδὶ ΡΒ] ΘάθΙρΗὶ ἔς ΕΡΒμ68580 αὐοίι ργαβδίθοξαβη 
ΘΗ Ἰγ6η6 διῃηῖοδ, Ἰηὐουθοῦαβ ΧΠΠ 598 α Ὁ. ' 

Πτολεμαῖος ὁ Φιλοπάτωρ: τιᾶνῖβ τεσσεραπκοντήρης Υ 2086--δ0εἀ 
ναῦς ϑαλαμηγός Υ 2048--2066. Αραύποοϊθα ἀτηῖοα ΧΠῚ ὅϊτα., 

Πτολεμαῖος ὃ Φιλομήτωρ ΥἹ 2626. ἂὸ Απύϊομο Ερίρπᾶπθ δσ τὶ 
Βρο!δύπβ ΓΝ 195. ᾿ 

Πτολεμαῖος ὃ ἕβδομος Αἰγύπτου βασιλεύσας, ὁ Ἐεργέτης 5. Κακερ-᾿ 
γέτης ΟἿΘδ51 οοΥ̓ΡοΥΪΒ ΧΙ 649 ἃ Ξξαα. ΑΡΟ]]1π15 Ογσθπδθὶ βαοθγᾶοϑ ᾿ 
ταυ]ίω ποναντῦθ49 ἔ 5α. στϑιητηϑίϊοοβ οὖ τϑιϊα πο5 Βουαῖη85 ἀοοῦοξ 
ὌΤΡ6 οἰθοιὺ ΤΥ 1840. ᾿ 

Πτολεμαῖος ὁ τελευταῖος, ὃ τὸν Γαβινιακὸν πόλεμον συστησάμενος 

Υ δ06δα. 

Πτωχελένη ΟΔ]]15011 ταθυθίυτοῖβ οορπόταθη ΧΙΠ 588}. ᾿ς 
Πυγμαῖοι : φατα σταϊοαβ οὐ ρογάϊοϊαβ Ὀ6]1υτη ΓΧ 8900. τ. Γερᾶν, 

Πυϑαγόρας ὁ Σάμιος: ἀοούτϊπα τιυβίοα, ΧΙΥ͂ 682 Ὁ. δόγμα τὶ 
περὶ τῆς ἐπιβουλῆς Υ 2181. 5116 }Ὲ}1} ργαθοθρύππι 1 20. σῆς 



ΠΙ|ΊΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Ν τῦ9 

ἔαρ α} 8 Χ 418 6. ΤΏΘΔΠΟ δηιίοα ΧΙ ὅ99 8. αἰνίγματα Χ 
4523 ἃ 6. 

Πυϑαγόρας ὁ Ζακύνθιος ὑγτροῦ!θ. τηυβιοὶ Ἰηβύγατηθηθι ἱπυθηΐουῦ 
ΧΙΝ 6870 5αα. 

Πυϑαγορικοί ταυϑ101 ΤΥ 1846. νἱούπβ ρᾶγοιιβ ΠΠ| 478. ΤΥ 1618 5αα. 
1686. ΟὟΥ ΡΙΒοΟΙθὰ5 δϑυποαηῦ 11 808. 
Πύϑαρχος ὁ Κυξικηνός ἃ ΟΥΥΟ τηδίογρο βδϑρίθυῃ αὐῖθὰβ ἀοπδίτβ 
ΓῚ 808. 
Πυϑέας ὃ ᾿Δἀρκὰς ἐκ Φιγαλείας: νᾶϑύτη ροϊογϊογατα οΟ]]θούϊο ΧΙ 
465 σα. 

Πύϑεομος ὁ Τήιος: ΟΔΥΥΑΙΠ 1 1Π0185 τηβῖοθ, ΧΙΥ 02 ο. 
Πυϑία οτϑοιϊατα οαϊαϊῦ αἀἰδίϊομο οοποθρίυτῃ, ρυϑθροβιύο σϑῖϑα 
 χηΐπογο ΧΙΠ 6020. 
τὸ Πυϑικὸν αὐλεῖν ΧΙ δ38. 
Πυϑιονίκη, Βακχίδος δούλη τῆς αὐλητρίδος (6946), τηθγούτχ ΧΠΠ 
δότΕ, ΗδΥΡΆ] διηΐοα ὅ8θ6ο. ὅ94 6 844. τηοπατηθηΐατη ΑὐΠΘΠ18 
δα γίδια ΕἸΘαβίπίατη ὅ941{, εὖ ΒΘΌΣΙΟΠΘ δὅ9δ). ν. ζφροδίτη- 
8 ΟΠ ΔΘΙΘΡΒΠΙ δΑἰβεατπδπξάτ!! 81118 δυιαῦδ, ᾿η46 φίλιχϑυς νοοοῖδ 
ΟὙΠῚ 889 8.ἃ. 
Πυϑόδηλος ὁ Βαλλίων Ὠ6Ί]ὰο ΤΡ 1660. 
Πυϑόδωρος ἄρχων ΔΑμθηϊ5 ΥἹΙ 284. 
υϑοδώρου τοῦ Σικυωνίου 8118 (ποχηθη Ἰηὐθτοϊ 10), ΟΠποιηδ οὶ 
ΘΙΏ8,5105 ΧΗ θ0ὅ 2. 
υϑόνικος ὁ ̓4Ζϑηναῖος, ὨοτηΟ ἱτηρυάϊουβ ἡ 220. 
ὕϑωνος σπήλαιον [)6]0}18 ΧΥ͂ 701 ο. 
ὕϑων ὁ Βυζάντιος ῥήτωρ ΟΟΥΡΟΥΪΒ ΟὈΘΒ1 ΧΙ ὅ50 ἢ, 

Πύϑων αὐἱάδτη ΝΙΟΟΙΐ5 οὐ Επαγϊθ. τηϑυθι]οαση διηδίου ΧΙ] 
ὅ88 οα. 

Τυλάδης Ῥεαπίοταϊηυβ 1 204. 
ὕλης Ογαιμὶ ρϑίθυ 1Χ 4118. 
ὕργοι Τυρρηνικὴ πόλις: ᾿πᾶθ γΐῖδο68 Βοιηδὰ δάγθοῦ ΥἹ 2240. 
Τυρήνη ταοτβ ΥΠ|Ι 8838. 
ὕρης (5. Πύρρος) ὁ Μιλήσιος: Ἰοπῖοῦ, οἴτπι8 οϑυτηΐηδ, 80 Ἰοπΐοο- 
Ἰοσὶβ γϑοιίαία, ΧΙΥ͂ 6209, 
ὕρρα [ιοβοίογυτη: ὕδωρ ἄγονον 11 41 Πυρραίων Ἐὔριπος 

χοὸς ὁ Μάκων ῬΥτΙβίομαθ ᾿ηνθπίου ΧΙΥ 680.᾿ 
υς ΕΡΙΤῚ τοχ, ἰουύίαβ ροϑὺ Ῥγισμθαα ἃ Βοτηδη18 νἱ]ούσπι: 

ΤΊστίβ Τιοποϑαϊα, ρϑθῖοχ ΧΠΠ ὅ89 Γ, 
ος ΑἸοΧαΠ αν ΤΟρΡῚ5 ραῦου ΠῚ 18. 
υῶν ὁ ᾿Ἤλεϊος: ἴτυρδ)}15 υἱΐα. Χ 419 46. 
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᾿Ράγαι Ῥαγθβουτμι τορτιπὶ ἀοιη! οἰ] ὰτὰ σοῦποὸ ἰθαροτθ ΧΙ δ18 Ὁ 
ἱΡαδάμανϑυς καὶ Παλαμήδης εὑρεταὶ τῶν γελοίων ΧΙ 6146. 
ἹΡήγιον: ἴποοϊαθ Ῥγορίου ἱρμπδνίαγη ἰὐγ]δὶ 1 191, --- ἐγχέλεις ὙΠ 

2986. οἶνος 1 2θ6. 
“Ῥηνιοεργὴς τράπεξα (ἔοτῦ. κρούπεξα) ΧΙ 4866. ͵ 
ἹΡιπαῖα ὄρη (τῆς Γαλατίας), ὕστερον Ὄλβια προσαγορευϑέντα, 

νῦν δὲ Ἄλπεις (ΡοβΙΔοπίι5) ΥἹ 238 ἀ 6. 
ἱΡοδανὸς ποταμός: ἴπᾶ6 κάνναβιν εὖ πίτταν δτορεδινιὺ Ηΐοο Υ 

206 ἢ, 

ἱΡόδος ἰαπαϊω ῬΗορηΐοστι Ο]1πὶ 56468 ΥΠΠ 8606 564. ὉΤΌ5, ἃ θ6- 
ΤηΘΌὙ10 ορραρπιδίω Κ 2064. ΠΟΙ 1π Ῥίο]θτηδθυτα βόξογθπι Ι 
Ῥδθδηθηι οδμθδηὺ ΧΥ͂ 696, τὰ ἀπὸ Ῥόδου βιβλία ΑἸοχαῃ- 
αγίατη ἰγϑηβιαύω 1 8 Ὁ. 0115 βδογῶ γ. Ἁλέξια. χελιδονισμός 
ὙΠῚ 8600 ξ4ᾳᾳ. Ὀδυθδιη τϑάθτθ Ἰοσθ νϑὐϊυμη ΧΠῚ δθὅ 6. 
ΒΒΟΔΙ οομνίναθ αποταοᾶο ἐτδοίαμαϊ ΠΥ 1894. τὰ ἐν Ῥόδῳ 
οὐ τὰ ᾿Αϑήνησι γιγνόμενα ἸμίογΥ 88 σοτηρατδῦ ΠΎΠΟΘῈΒ ἴπ ορ δα 
δὰ ΤῬιΙαρογατα 1Π 109 46 οὖ βδθρίαβ, νἱᾶβθ ἱπᾶ, 1. “Ῥόδος 
εὔιχϑυς ὙΠΙ 8614, ᾿ἴπ48 ρίβοθβ ἀφύη Ὗ7ἼΠ 2850.6[. γαλεός 
2808. 2946. --- ἁλμυρίς (κράμβη) ΙΧ 8698, ἄμης ΧΙΥ θ478Ὁ. 
ἀσταφίδες οὐ ἰσχάδες 1 21 ἢ. νᾶϑῶ ροίϊοτῖα ναγῖδ, κύλικες (οἰΐαχα 
ἱῬοδιάδες ΔΡΡΕΙ]αΐδ6) ΧΙ 469. 412}. 4908. 49τα.ἢ. δὅ03 6, ̓ 
ἡδυποτίδες ΧΙ 4690. σκύφοι ΧΙ 600}, 56α ἱΡοδιακαὶ χυτρίδες 
ἀθοοοῦϊ βαπὺ ρσϑπὰαβ απσοάδατῃ 464 4, οἵ. Δἅη. οἶνος (ὑπόχυτος) ὦ. 
Ι 816. 82 68.- σῦκα 1Π 166. 806. μύρον κρόκινον ΧΥ 6888. -- 
ἱΡόδιαι σαμβυκίστριαι ΤΥ͂ 1294. 6 ΒΒοαΙ5 Βέγαζοπίοὶ ἱπαϊ- 
οἴαπι γν. Κυρηναῖοι 

ἹῬοδοφῶν ν. Κόμων 
ἱΡοδῶπις ταργούσὶχ : ἀομδτία Πορῃῖο ΧἼΠΤ 5896. | 
ἱΡόσκυνος υνα8Β ΟΝ] 1οἱ οΟΡμΙΑΙ οορτιοταῖπῖβ ᾿πῦοσ ῬΎΥΘΠΆΘΟΒ 

ταοηύθηῃ οὐ Νυθοπθι ἤπνίαμι ΥΠΙ|Ι 8828. ᾿ 
Ῥουτίλιος Ῥοῦφος ὁ τὴν Ῥωμαικὴν ἱστορίαν ἐκδεδωκὼς τῇ Ἐλ- 

λήνων φωνῇ 16σὶ Εδηπῖαθ οθοραϊθηβ ΥἹ 214. ἃ. Αρίοῖο δαούογθ 
ἴῃ δχ! ]πτα ρυϊβαβ ΠΥ 1684. | 

“ῬΡύγχος τόπος τις περὶ Στράτον τῆς Αἰτωλίας 111 95. ἶ 

Ῥώμη οὐρανόπολις 1 206. ἐπιτομὴ τῆς οἰκουμένης 1 200. δῆμος 
1014. Ηδγοα]β ἐθιηρίατα τ. Ἡρακλῆς. Ἐογύαπαθ ἐθιαρίατι 8 Ὁ ς 
Ηδάτνίαπμο οοπάϊξατια ὙΠ] 861. Ῥωμαῖα βδοτῷ γν. Παρίλια." 
Θοὔαγμ]1ῶ τ. Κρόνια. ΘΘΠΒΟΙΏΙΩ οἰβοῖα, βοτὰ ΧΙΥ θ6θο. 
αΙΘθυ5. ἔδϑοϊβ ῬΌΘΥΙ πΟὈΙ]ΒΒΙΤηΪ Ῥοσαϊα ταϊἰβίναηΐοθ Χ 438ὅ8.} 
ΤαοΥατα 5πηρ]1οἰναβ ΥἹ 5148 544. βϑυνὶ τη] ΘγῈ 5. ῬΌΘΙΙ ὙἹπαπι 
ὈΙΌΘΥΘ σοὺ] Χ 429. 4406 544. ΞΕΥΥΟΙΆΤΙ ταυ]θίιιο ΥἹ 375. | 
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᾿ἐχθϑυοπῶλαι ΥἹ 2240. Ῥϑγομῦμα οορίῳ ΧΙΝ 684 4. δοοτατα 
Δ 18, σθπουϑ {ΠΠ᾿ Τῦ οἵ, μονομαχίαι ΤΥ 168, 14... ἹῬΡωμαικὸν 
καϑοπλισμὸν ἔχοντες ἴῃ Ῥοτηρῶ Απύϊοομὶ ΕΡΙρμδη8 Υ 194 ἃ, 
ἡπαϊοῖο, ἔογθηβῖ Υ 198. ρυδιητηδίϊοὶ ρ]θυαθθ ΟὙδθοοσαπι 
Ἰϑούϊοσιθ Ῥϑσαγα ἱτααθ! ΠΥ 1006. Ξορϊβίδγατη χρυ βίο ΧΙΠ 
610. δἰῖθμδ ᾿τηϊθαῦ δὰ) ῬΘΥΪΘ ΠῸῸ ρϑδϑϑὶ ΚΙ 278 ἃ 566. 
ἈΘοΙθηβίαση τυ 15 1 τΘΌτι5 ΦΘμιᾺ}} Χ 425 4. [1ἰἰογῶθ Η ἀϑὺ8 
ΙΧ 3980. 

᾿Ῥώμυλος ΟΥΌΪ8 ΘρΡΟΙγταὰΒ 1 2. ο. 
Ῥωνάκης ν. Σεύϑης 

ἹῬωσ(σ)ός ϑγτῖαθ ατὸ8: ΟἸγοοσδθ βυαῦθα ἀθηθῶ δ Ηδυρδ]Ὸ ροβίδ 
ΧΠῚ ὅ86ο. 5984. Ῥωσικὸς κέραμος ὟΙ 229. 

Σαβελλικὸν κλοῦστρον ΧΙ 6470. 
Σαβῖνοι Μ᾽ Οὐτίθτη ἀαγο ΟΟΥΥΠΙΊΡΘΥΘ οομδίϊ Χ 4198. Σαβῖνος 

οἶνος 1 21. 
Σάγαρις ὁ Μαριανδυνός, ΠΟΙΩΟ τ1η011}158 οὐ ἀ601115 ΧΙ ὅϑ80 ο. 
Σάϑων ῬΊαἴο Ὁ Απὐϊϑύμθμπθ σνοοδύυβ Ὗ 2204. ΧΙ δ078. 
Σάκαια ἕορτή ΒΑΌΥ]ΟΠΕ δοίδ, Τη6η86 [010 (ΌΪ 56ΥΥῚ ἀΟΙΆΪΠΟΒ 

ἀσθθαπῦ) ΧΙΥ 6890. 
Σχλαμίές ταθα]ῶ: νῆσσαι ΤΥ 1806. 

λαμίς Ογρτῖ: δἀαϊαίοττιτα σοπίθϑ ΥἹ 268 54. 
ἄμανναιν τιᾶγ88 γ. Σάμος 
ἄμβας ὑἰϊθίοοι Ὀδιθαταβ ἀρυαᾶ ΑἸοιηδηθιῃ ΧΙΥ 624}. 
Σάμβυξ Ξβϑαταῦποδθ ἱπνθαίου ΧΙΥ 6570. 
"αμοϑράκη: ἀἷβ βδιαοίμγδοιβ ΡΟμαΡΙ]ὰ85. 5806 1 ὙΙ1 288 ἃ. -- 
Ἀρόμμυον 1 2848. 

Σάμος: ϑαταῖ! ΞΘ Υθδτίη ῥτοΐθοῦ ρϑγάϊουτη τηυ]ὑααϊη6 δ Ὀβύθυ "Ὁ 
ΧΙΥ 6ὅθο. Ῥοϊγογεαῦῖβ 0165815 (Σάμαιναι) ΧΙ 6406. Ῥαι10118 
χροαϊίο ΧΙ] ὅ7121. Τιγβθπάου ρθθθπθ οΘΙ ταῦτ ΧΥῪ 6966. 
ῬΘΙ]Ότα 561γ116 ΥἹ 267. ϑϑιαυβ ἀπορρὼξ τῆς πόλεως 1. 9. 
᾿ϑηνῶν (εοταδ465) ΠΠ 998. -- φροδίτη ἡ ἐν καλάμοις 5. 
ἐν ἕλει ΧΠῚ δτ21, ᾿Ελευϑέρια ΑτηοΥβ βαοτῶ ΧΠῚ 5661 8α. 
Ἥρα, Ἡραῖον, Ἥραια, απδ6 νἱᾶθ. --- ὅδτα!! Ἰαχυτία ΘΟΥΓαΡΙ 
ΧΠ ὅ24ε 564. Σαμίων Λαύρα οὖ Ἄνϑη Ἰοοὶ νοϊαρύεα ου5 ἀ1- 

Ομ 4 Ῥοϊγοταῖβ ΧΙ ὕά0᾽ 54ᾳ. ρᾶγοπθβθ βδϑιιηϊ Ῥυπαστα 816- 

ΠΣ, Ῥᾶγομβϑ ἴῃ πατητηΐβ ΧΙ 6ὅδ Ὁ. ροτιποσατῃ προγίεϑ θὅ8 ἔ. 

ἔλαιον 11 66. ϑύννοι Ὑ11 801. πλακοῦντες ΙΥ̓ 180. ΧΙΝ 648 ο. 

χυδρόκοττος ὁ ᾿Ινδῶν βασιλεύς ϑθΙθυοο ἀομᾶ τηϊδιῦ 1 18 49. 
“ψνυρίων Οοταΐουϑ ΘΟΥΡΟΙΕ ἔθπαϊ ΧΠΙ 561 Ὁ. 



{02 11 ἸΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Μ 

Σαξιτανὸς (8. Σεξιτανὸς) κολίας 111] 121. 

Σαπέρδιον ῬΆτγπαΘ οορποιηθηι ΧΠΙΠ 5910. ] 
Σαπφώ: δοῖδβ ΧΙΥ͂ 6856. 8 ΑἸ]οδθο διηϑίῳ ἔθγθραῦαν ΧΠῚ 6980, 

8.0 Απϑογθομία ὅ98., ν. ᾿ἀρχίλοχος, ᾿Ιππῶναξ. φθοῦϊαϊβ ᾿πνθη- ἢ 
ὑτῖχ ΧΙΝ 686}. 6. 

Σαπφώ ἘΒγοβῖα ταθυθίσιχ, αα886 ῬΏΘοΠθια διπαραῦ ΧΠῚ 5966, 
Σάραμβος ὁ κάπηλος 111] 112. 
ΖΣαρδανάπαλλος ὁ ᾿ἀνακυνδαράξεω 8. ᾿ἀναβαραξάρου δΔ.Ὸ ΑὙδοδ 

Νίβαο νἱοῦαβ 8588 1038 οοπογθιηδγιὺ ΧΙ δῶ28ῇ βηαα. ν. Τάρσος 
οὐ ζγχιάλη. 5ΘρΆ]οΥαπ ΧΠ] 529 ἃ βαα. ορ᾿ὐαρῖανι ὙΠ 588 ἔδ8α, 
οἵ, 8818. . 

Σάρδεις: Σαρδιαναὶ βάλανοι 11 ὅά ς. κάρυα ὅ8. Σαρδιανὸς ἡ 
κόσμος 1. 6. μύρον ΧΥ͂ 6900 (Ζαρδιανοὶ φιλόμυροι 691 ἃ). ᾿ 
φοινικίδες 1 480. ψιλόταπις ὟΙ 2585. 

Σαρπηδών ἩοτποΙϊοὰβ 1 18, 260. | 
Σαρπηδών ὁ “Ζημητρίου στρατηγός ἃ6 ΤΊΥΡΠΟΩΘ Αρδιηθδβὶ 

γιούου ὙΙΠ 888 οα. 
Σατραβάτης ὁ σατράπης ΧΙ] δ888. 
ΖΣατύρα ταργούγιχ, ΤΠθιηϊβύοοἹβ ηηῖοα ἈΠ] 576. ἱ 
Σάτυροι Ηδτολ]18 ΠΟΥ ᾿ποθηϑὶ ἴθ Δομδδὶ ἕαθυΐϊα ΧΥ͂ 0688. π΄ 
Ῥοιηρ Ρίο]θιηδοι Υ̓ 197 6.1, 1980. 1998 Ὁ. 2006. Σατυρίσπος ἢ 
1ῃ οϑᾶθῃι 200 ἃ. 

Σάτυρος αἰτίαδατπθ ΠΙΟΏΒΙ δἀα]αίοῦ ὙΙ 280. 
Σάτυρος ὁ Ὀλύνϑιος ῬδΙΆΡΠΙ]1Δ6 ραταβιίαβ ΧΠΠ 5916. 
Σάτυρος ὁ σοφιστής ὃ ϑἰταϊομπίοο ᾿ἰγγῖϑαβ ΥΠ1Ι 850. 
Σαυνῖται: ὃὉ εἷ8 ϑυρεοῦ χρῆσιν γτοοθροτπηὺ Βοιηδηὶ ΥἹ 2188. ἢ 
ὁ Σαυρία βομβυλιός ΝΙ 202}. ' 
Σειρῆνες Ηοτμοηίοδθ 1 144. Σειρὴν παρϑένος ἴπ 1ἰΐοτο ϑ᾽ουϊο ὦ 
ΥΙ 2970. ; 

ΖΣειρίτης Πίβυς τῶν Νομάδων {ἰθῖδο ΤΠ γοδθ ἱηνθαΐον ΧΙΥ 6186. ἡ 
Σεκοῦνδος ΝΙοοτηΘαΙ] τοὶ ἃ ογϑῖμο, ἃ Οδηζαυσο σ8110 διπδίαβ 

ΧΠΠΙ 6060. 
Σελεύκεια ἣ πρὸς ᾿ἀντιοχείᾳ: ταινίαι ρἴδοθ8 ὙΠ 8268. 
Σέλευκος τοχ, ΟἸΐτα ἐλεφάνταρχος ΥἹ 261 Ὁ. δῸ 60 ϑὅγυῖδθ γ6 8688 

οτἰαπᾶϊ Υ 1984. ΠΘιμηΐοβ ἃ ΠΥϑηϑομο Προγανιῦ Θοατδ αϊ- 
γἱμ15 ΒοπουοαΒ δῇἴδοίαβ (Σελεύκου Σωτῆρος κύαϑος) ΥἹ ϑῦδα. ο΄ 
Αὐμθαϊθηβίθα5 ὑϊρτίτη ταϊδὶῦ ΧΠῚ 590. τ8 σϑβϑύδβ ἃ Μίπαδι 
Ῥύοϊθηιο πϑυγϑίθθ Χ 4820. --- Σελευκέδες (ποτήρια) ΧΙ 1888. 
4881. 4971. 

Σέλευκος (ΟΔ)}}πἰοὺ5) ἃ ΘΔ] αὐ νἱοῦύαβ Χ1Π ὅ98 6. 80 Αὐβϑϑδδ 

Μράᾶο οδρίυϑ ΙΥ̓ 1588. ᾿ 
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Σεληναία Κλεινίου ϑυγάτηρ ϑταγγμθθα (1π ΟΔΠ]ΠΪ τη ϊ ορίρταπι- 
 χρϑίθ) ΥΙ] 818 Ὁ 0. 
Σελινοῦς: χρύσοφρυς ρΡἾ5018 ὙΠ 8280. 
Σεμέλης ϑάλαμος ἴῃ Ῥοτηρα Ρίοϊθιηδιθι Υ̓ 200 ο. 
Σεμίδαλις ῬδΥΆΒΙΠΪ οορποτηθη ΠΥ 1844. ΥἹ 2424. 
Σεξιτανία ΗἸβραηῖδθ ορρίάυσαη 1Π 1218. ν. Σαξιτανὸς κολίας 

ΖΣεύϑης εἰ 'Ῥωνάκης Μδθαϊ ΞγυηρῚ5 ἱηγθηύΐοτοβ Ἷ 1848. 
ΖΣεύϑης ΤΒγδοῦτη τσ ὟΙ 262 ἃ. οοηνίνιπτη Χοπορμποηΐθυμι {Υ̓ 

1618.---α. ΧΙ 4166. οἵ, δάῃη. δὰ 1 1ὅ 8, 
Σεύϑης οοασαβ ἴῃ οοτηοθαϊα ΙΧ 8770 ο. 
Σεῦτλον Επι0]1418 Ῥᾶγδϑ101 οορποιηθη ὟἹ 2806. 
Σηπιὰς ἄκρα 1 804. 
Ζίήσαμος ποτηθῃ Ὠο]ϑοθῦτῃ ΙΡ 1788. 
Σηστός ῬΆΥγΩΔΘ οορσποιλθῃ ΧΙΠ 5910. 
Σϑένελος ὃ τραγιχός ΤΧ 8070. 
Σίβυλλα Ῥτίταδ, βαταθποδ ᾿πβίγατηθηΐο π8ὼ ΧΙΥ 6870. 

ειον: κάραβοι Π1| 106 4. πορφύραι 1Π| 88. 1ῃ ΠΟΙΔΪΠ6 ὉΠ 15 
Ἰπατὸ σπαύμεαθμς ΧΙ] ὅ848. 
Ἰγή ταθυθίσχ ΧΙΠ ὅ88 6. 

νῖνος οἶνος 1 21 Ὁ. 
αν Βοροίίαβ τϑσῖο, ἀθ αὰὐῷ Αἰμθηΐθηθθ5 οὐ Ερδιλϊ πο δ, 

πισοῦθπὺ ΧΙῪ 650. 
᾿Ἰδήται. (Ρ151412.6) τῶν ἐν τῇ οἰκουμένῃ μοχϑηρότατοι Υ1Π1| 8808. 

οὖς γἱοὰβ Οουηίμῖαβ: Σιδούντια μῆλα 111] 828Ὁ.ο. 
ὧν υτῦ8: 46 Οδάμπιο οὖ Ηδυγαοηῖα ἴαῦυ]ὼ ΧΙΝ 686, -- 

μύρον κύπρινον ΧΥ 6088. νάβλα ΤΥ 11ὅ. ποτήρια ΧΙ 408. 
πκανοί: ἴῃ ΠδῸ ΥΘρΊΟμ6 δαὰδ 56 ͵βῶ οὖ δοίάδ 11 42 8. 
ἐκελία, Σικελιῶται: ᾿Δδηφαγίας ἱερὸν καὶ Σιτοῦς Ζήμητρος 
ἄγαλμα καὶ ἹΙμαλίδος Χ 416 06. Κ'΄ου]ογαμα Ἰαχατῖα ΧἼ 527. 
Σικελικαὶ τράπεζαι 1 26. 818 οοαυϊηδηῖο, οὗ οοααὶ ΥΠΙ 2866. 
ἸΧ 3908 (πνιχτά). ΧΙΥ͂ θ6δ8, 6616, οἵ, 1 81100. Βῖου- 
Ἰοτγάτη ἱηγοπύστη οοὐϊαθα51 28 Ὁ. Χ 4214. ΧΙ 4194. ΧΥ 660 5αα. 
Υ. σ,οβθ. λάταξ. --- Σικελικὰ βατάνια 1 280. ἐχῖνοι 1Π1 910, 
οὗ, ἄπ, ϑύννοι 111 1101. ΙΧ 8994. κάκτος 1 Τ04586ᾳ. κλῖναι 
ΤΠ 41. μέδιμνος ὙΠῚ 3818. μύραιναι 1 40. οἶνος ἡ ᾿Ιωτα- 
λινος 1 21. ὄρκυνοι 11 815. ὀχήματα 1 288.. περιστεραι 
ΙΧ 3960... προσκεφάλαια ΤΙ 41. σεῦτλον (τὸ λευκόν) ΙΧ 8718. 
τυρός 1 216. ΧΙΥ Θὔβαν. ὕες ΧΙ 5404. 

λέδης 1. 6. ΑΒοΙ]θρίααθ5 ϑαιηῖαθ (ρα Ηθάγ]ατα) ΧΙ 478 ἃ. 

γος Κρής 5. βάρβαρος 5ϊοϊπιηϊϊ8 Ἰπνοηίον 1 206. ΧΙΥ͂ 680 Ὁ. 
ας δἀα]αΐου!β σθπα5 ἀρὰ Ῥαρμῖοβ ΥἹ 2ὅ78. 

ριοσοτς 
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Σικυών: ᾿Αϑηνᾶς Κολοκασίας ἵερόν 11 120. ᾿Δσκληπιεῖον (υὉϊ 
Βύγωίομϊοὶ ἐσοραθαμα) ὙΠῚ 8516. φαλλοφόροι ΧΙΥ͂ Ο218 
ἡ διὰ σφαίρας ὄρχησις ἃ ϑιογοπῖϊβ ἱηνθηΐίω 1 144. ΖΣτοὰ 
Ποικίλη ἃ Τιαταῖα, οαϊβοεύε, ΧἼΠ 5170. Σικυωνικῶν ζωγράφων 
πίνακες ΑἸοχαπᾶσγιθθ Υ 1908. “-- ρῥΐβοθβ 1 21ἅἃ. γόγγροι ὙΠ 
Ὡ88οα. 289 8. 298, ἕρπυλλος ΧΥ͂ 681. οἶνοι 1380. Σιυκυώνια 
(ὑποδήματα) ΙΝ 1ὅ8ς. ΥἹἼΠ 8496. ν. ἸΙαλχαῖος στέφανος 

Σίκωνος (οοαπ1]) διδασκαλεῖον ἴῃ οοτμιοραάϊα ΓΧ 818. | 
Σιλανὸς ὁ ὁ ̓ Αϑηναῖος: ἴαοοία ἀϊοΐαμη 46 τ] οπθ ραταβίθο ΥἹ 

24δ ἃ. 

Σιληνός ἃ Μίιᾶα ΘὈνΐὰ5 ἔδούιβ 1 4δ ο. 5βυυρὶ5 ἱπνθηΐου ΤΥ 
1848. Ξ116η1 ἴπ ροιηρῶ Ρίο]θιῃιδ6ὶ Υ 1976. 1988. 199... 2006, 

Σιλλαξ ὁ 'Ῥηγῖνος Ῥἱοῖοῦ Υ̓ 2100. 
Σίμαιϑα ἡ πόρνη ΧΙΠΠ ὅτ08. 
Σιμαλίς ν. ΖΙημήτηρ 
Σῖμος ὃ Μάγνης ἵλαρωδός ΧΙ 6204. 
Σῖμος Ὀταροθαὰβ οὖ σϑηθο ΕΥ̓ 1θ44. 
Σιμύκας ὁ ὑποκριτής: ϑίγαίομιοι 46 6ο ᾿παϊοίπτηα ὙΠΙ 8488. ἢ 
Σιμωνίδης ὃ ποιητής Βοταο ἔαοθίαϑ 11 852 6. ἀνᾶτὰβ ΧΙΥ͂ 666 86, 

αραα Ηϊθγόπθῖη οθηϑηβ 6864. 
Σίνιδος ϑυγάτηρ ΤΠ 6561 ἀχοῦ ΧΠΠ δδ78. ᾿ 
Σινώπη ἡ Θρᾷττα ἡ ἐξ Αἰγίνης ᾿λϑήναξε μετενεγκαμένη τὴν πορ- 

νείαν ΧΠῚ ὅθδε. ΥΠῚ 8898. ΧΙῚΠ 568}. 5615. 5858. [5948] 
ΘΟΡΠΟΥΆΘη Θἷὰ85 Ἄβυδος δὅ8θδ8. 

Σινωπικὰ κάρυα 1 544. κεστρεῖς ΠῚ 1180. ὙΠ 807}. 
Σίπυλος τῆς Δυδίας Ῥο]ορὶΒ βοᾶθβ ΧΙῪ 625. 

Σῖρις αὐοϑ ὦ Ττοίδηῖβ οοπαϊθῶ, ροβύθα Πολίειον σοοδίδ, 8, Οο]ο- 
ῬΒοΙΙ5 ΧΙ ὅ286 ἅμ. ποιηϊμὶβ οτὶρο ὅ28 6. Ἰυχατῖδ, οἰνίθτη 
528 0---Θ. 

Σισύμβριον τιρτούτσ ΧΠῚ ὅ81Ε. 
Σιτάλκης τοχ 1 276. Χοπορμοπίθαβ 1 15, 
Σίέττιος Βιογαδητιβ, πολ Ὸ ̓ υχῃτ]οϑαβ ΧΙ] ὅ48 Ὁ. 
Σιτώ ν. Ζ“ημήτηρ 
Σ»παμάνδρου πηγαί 11 410. 
ἡ Σκχῆπτρα (Σκῆψις 6081) υγῦ8 Ρυύμαγομο ἀοπδίδ ἱ 808. 
Σπκίαϑος: οἶνος 1 80. κεστρεῖς 1 46. 
Σκιπίων ὁ ᾿ἀφρικανός ἀρὰ Ῥίο]θτηδθατα ναὶ Θοτητηοτδῦαβ ἃ 

ὅ4ά96. Ῥδτοὶβ Β6υ 18 οοπὐθηξαβ ΥἹ 2188 Ὁ. . 
Σκῖρα οὐ Σκιρὰς ᾿ἀϑηνᾶ ΧΙ 4951. δι " 
Σπίρπαλος ααἱ οὐ Εὐπάλαμος (Ὁ), ΤΠπεοπΐβ ἐἰἱοῖπῖβ ΕΠπὰ5 ΤΥ 

1104, οὗ δάῃ. ὅδ 
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Σκιώνη ταρτούτιχ, ΤθιϊἰβίοοἹβ διηΐοα ΧΙΠ ὅτθο. ὅ806. 5996. 
Σκομυβροαρία υαὐὸϑ ἀπᾶθ8 αἰοία ΠΠ 1218. 
Σκόμβρος ρῬαταβιίαβ ΥΙ 242 ἃ. 
Σκόπας Οτθοπέϊβ ἢ. ϑοορδθ π., ποσηο Οῖραχ Χ 4880. 
Σκορδισταί (Οα]αῖδ6) διανὶ ἄβατα ἀογθούδης Ὑ] 2848. 
Σκχοτοδίνη ΝΙοοβίγαϊδθ τηθυθίυοῖβ ΟΡ ΠΟΙηΘη ΧΙ 4676. 
Σκαύϑαι ἃ ΜΊ165115 νἱοῖϊ ΧΙῚ ὅ28 8. βρϑυθε οὔτ ΤὨγϑοὶθυβ 
 ἀρτπῦ ὅ24.-- Ἰοσαίίο δα Ῥδγθαμῃ Υ1Π 3848. Ἰαχυτίδ οοΥ- 
τυρὶ ΧΠ ὅ24ο 5ᾳ. ΘΌΓΙΟΒΙ ΧΙ 499}, οὐΐϊδιη πλυ]ογθ5 Χ 4898. 
ΟΣ πόσις Χ 4218---ο. Ἰηΐδηΐεβ Ἰωοῦύθ θασΐπο ϑ]ΘὈϑηύαν 

ΥἹΙ 2264. 
λλα Ἠοιπογῖοῶ 1 180. ἃ ΟἸδῦοο διηδίω ὙΠ 297}. --- Σκυλ- 

Π ρους πορϑμός (Ατομοϑίγαθ8) ὙΠ 8111. 
Σκαύλλος ὃ Σκιωναῖος υτἱπαῖον, ΗἩγάπαθ ρᾶύον ὙΠ 2966. 
Σπύμνος ὁ Ταραντῖνος ϑαυματοποιός 1 208. ἴῃ ΑἸΘχαπατὶ ΠΡ 0115 
ΔΤ ὅ889. 

Σκπύριαι αἶγες 1.284. ΧΠ δὅ404. κάραβοι ΥἼΙΙ 296. 
ὑκυταλίας σικυός ΠΙ 148. 

Σαύφος (ἴταταο Σίσυφος) Τ᾿ ΥΟΥ 488. οοσπουηθη ΧΙ 5006. 
Σ)κῶλος Βοροίίδι6 ορρίἄυτα: “Ζημήτηρ ΠΠἼῆεγάλαρτος οὐ ιεγαλόμαξος 
ΟΠ 1098. 
Σ᾽ κρίνης ΑΥ̓ΟΒΙΡΡΘΘ διπαῖου ΧΠΠ 6920. 
"μινδυρίδης ὁ ᾿Ιπποχράτεος Συβαρίτης ἴῃ πϑγταύϊπποι!α Ηδ70- 
ἀοίοα ὟΙ 2783 0ο. ΧΙΠ 5410. 
ψύρνη: ϑρίδαξ Π ὅ98. καρῖδες 1 170. ῥίνη ὙΠ 8194, 

ο. τῆς Κιλικίας: μύρον κρόκινον ΧΝ 6886. 6894. 
Ὅλων Ταθυυτη Οἶγο8 ὈΪΌΘτα γνϑίαϊὺ Χ 48146. Ἰυαρδηδυῖα ταδυϊψαιϊὺ 

5698 5844ᾳ. πηρτιθπίατϊδπι 8, Υ]718 ΘΧΘΥΟΘΙῚ σού! 6128. 
Υ 6808. ἀδ6 οεπδ ἴῃ ρυγύίθηθο ρτδθοορί ΕΥ̓͂ 1878. 

Σος ροάδειος δαίμων Ἰπάοτατη 1 274, οἵ. δπ. 
ἐπὶ Σουνίῳ ἀκρόπολις 8, Βογνῖ8 οαρία ΥἹΙ 2121. 

το σῷ Ῥεγβδτθτη τασθτη Οτη ΟΠ] τὰ Ιου πατα ΧΙ 5181. 
φοκλῆς ὃ τραγικός ἴῃ Ἰοηΐβ πιτοϊϊοπθ Χ1Π 6086 8.66. τιῦ- 

Ββῖοα εἰ πβεαϊξαίοτνῖα, ατίρ ᾿ἱπβϑύϊαύαβ 1 2068, ἔχαιρε τῷ ἐπικῷ 
χύκλῳ ὙΠ 2716. 46 Αθβοῦγο ἰπαϊοίατη 1 22 Ὁ, 46 Εαυράθ 
ΠῚ δῆτα. ομοτὰβ οἱ δΌ δγομοηΐθ ποραύυβ ΧΙΝ 688, ἀπο- 
λαυστικός ΧΠ 610. Ερίουν! ἀοοίγίπομι ρτϑϑῖνιὺ ΧΙ] ὅ47ο. 
ἀἴποτοβ ΧΠῚ ὅ924.}0. 698 οα. ΝΊΟΙΡ6 ἔαθυ]α παιδεράστρια ΠῚ 

01 Ὁ. Ῥαδτογῦτα δτηουΐθι5 1056 ἀραϊύα5 608 --- 604 ἢ, 
λῆς τις Αὐμοπϊθηβἷ5 Ἰοσθιὴ τορδγιὺ (6 ΡΠ ΟΡ ΘΧροὶ- 

8 ΧΙΠ 6106 
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Σόφων ὃ ᾿δκαρνάν οοααὰβ ΙΧ 4086. 404. ΧΙ 6226, οἵ, - | 
Σπανία ν. ᾿1βηρία 
Σπαράμειξος ϑαγτάδηδρ8.}}} θυπαομαβ ΧΙ 528, 
Σπάρτακος ὃ μονομάχος, ἼΠΥΔΧ σΘΠΘΙΘ, Ὀ6111 56}01118 δθοῦου δ 

ἀὰχ ὟΙ 212. Ῥυρῃπῶ οοοϊδαβ 2788. 
Σπάρτη. Σπαρτιᾶται γ. Μακεδαίμων 
Σπεύσιππος Ῥ]αὔομ15 ἀἸβοιρα] 8, οοσηδῦαβ, Βα ΟΟΘΒΒΟΥ, ΠΟΙΟ γο- 

Ἰαρίεν! ἀραϊδαβ οὐ γᾶῖτβ ὙΠ 219 68, ΧΙ 5464. ἴπ ΕΡΙογαβ. 
ἔδυ] ΠΠ 59 ἅ. 

Σπινατῶν ϑησαυρός 1)6]ρ8185 ΧΠῚ 606. 
Σπωλητῖνος οἷνος 1 21}. 

Σταγόνιον ταθτγούτῖχ, ααδ6 οὐ ἀφύη ΧΙ] 86}. 
Σταϑιμοί Τιαοομῖαθ σίοαβ, ἱπᾶθ Σταϑμίτας οἶνος 1 814. 
Στατανὸς οἶνος 1 206. 
Στατίρα ῬΘΥΒΑΥΌΙΩ ΤΘΡῚΒ χοῦ ΧΙΠ 609 Ὁ. 
Στέφανος Θουκυδίδου γραμματεύς ΥΙ 284. Ι 
Στήσανδρος ὃ Σάμιος (Σαλαμίνιος οοη1) Ῥυρτδβ ΗοπιθυὶοαΒ 

οἰὔπαγαθ οϑηΐα οχργθϑδὶῦ ΧΙΝ 6888. 
Στησίχορος ἀυδίοιη Ηθτγοῦ]θιη ἢηχογὺ ΧΙ 512. οδτχηΐπδ α. 8. 

παίδεια ΧἼΠ 6018. 
Στίλπων ὃ φιλόσοφος ἴθι Μδᾶσπδθ Μαΐνβ ἰθιηρ]ο 841110 ΘΟπΊΕΒ0 

οὈἀοτιταϊνιῦ Χ 4224. ἃ. ΟἸγοοτῶ τοίαϊξεϊαβ ΧΠῚ 5848. 
Στράτιος ρατδδιδαβ ὟΙ 2444 6. 
Στρατομλῆς ὃ ῥήτωρ: ἃταΐοα, οἷπβ (ἔογίαββα Ῥαγιδοίατα) ΧἈΠῚ 

δ960[, οἵ, δᾶπ. 
Σ δα τυκάπς Ῥϑγαβιίαβ ΙΥ̓ 1850. 1876. 8. ἀπαίμθθμδ ᾿ἰυυῖβαβ ΧΠΙῚ 

5804. 
[Στρατόλα ταρϑτούτισ ΧΙΠ 898 ΠΠ 
Στρατονίκη ἘΠ. Θ ΗΒ ἸΧΟΥ ΟΘΠΘΠ 11 ἀπρτιθηὶ αἸΠσ θη ΧΥ͂ 6898. Ι ἱ 
Στρατονίκη Ῥίο]οτηδθὶ ῬΒ δα ΘΙρΡΗΪ δηηῖοα: βθραϊοσατα ΕἸθαβίπθῦ 

ΧΠῚ ὅτοξ, 
Στρατόνικος ὃ κιϑαριστής ταυ]ίοβ Βαθεραὺ αἰβοίραϊοβ ΕΥ̓ 1096. 
τοῦ Ὀιοάογατα Αβρομπαίστῃ ΙΥ̓ 1688, ἄθ Ῥτορὶ Βμοάϊο ταὶ 
ἂρ ϑίμηγοι Εἰβύυϊομθ ἀϊοίατα ὙΠΙ 8478 5ᾳ. αἱῖω ἕβοεῦθ ἀϊοῦδ 
848 ἃ 5β8.αα. ἃ ΝΊΙΘ6ΟΟ]6 τορθ οοοίδαβ 852. 

Στρατόνικος οδοθίαΐου ΧΙ 1820. : 
Στράτων ὁ Σιδωνίων βασιλεύς Νίοοο115 ΟΥρΥῖ ἴπ Ἰαπυτία θπμα]α8 

ΧΙῚῚ ὅ81 ὃ---α. 
Στράτων ὃ ᾿Δ4ττικὸς γελωτοποιός ΧΙ 6144. 
Στράτων ὁ Ταραντῖνος Αἰ γγδιηθοτατη ρᾶγοᾶπβ 1 19, 
Στρογγύλη ἴπδ50]8: λυχνίς ΧΥ͂ 681. 

᾿ 
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ἰΣτρυμβήλη ταοτοίτῖκ, Νϑαθταθ ἔ, ΧΠῚ ὅ94 Ὁ] 
Στρυμόνιαι ἐγχέλεις Υ1] 298, 8006. 
Σύαγρος ὁ Λάκων δὰ ΟοΙοπειι 46 ἔοθάθτθ ἔδοίθμαο Ἰθσϑίῃβ 

ΙΧ 4014. 
ΖΣύαγρος Πηλιωτικὸν τρέφος οδηῖβ ἀρᾷ ϑορΠοοίοτα ΙΧ 4014. 
Συβαρῖται: Ἥρα ΧΙ ὅ218 544. ν. Ὀλύμπια. ϑαοίποιηαίο, Π6]- 

Ῥμίοα ΧΠῚ θ0ὅδ. ὈΘΙ]υτη οαπη Οτοίοηϊαίβ ΧΙ ὅ904. Το]γ5 
ἔσγαπηιβ ὅ216. Ἰυχαγία οὖ βαρογθῖδ, ὅ18 5 884. ΖΣυβαριτικαὶ 
τράπεξαι 1 2ὅ6. εὐωχίαι ΧΙ 484. 46 ϑρατίαποτιπη ρῥΒ ΑΙ 118 
Ἰαἀϊοίστη ΤΥ 1884, δπΐθ ροίαμη Ὀγαβϑίοα υϑϑοθδηΐοῦ 1 846. 

ἐκ τῆς Συβούρας ὄνομα 1. 6. νοσαθιίνιην αὐιοοίμγ, ὙΠΠ 8698. 
κπέα πόλις ἐν Κιλικίᾳ 11 18}. 
εὺς εἷς τῶν Τιτάνων [1 788. 
κῇ ΟΧΥ] ἔ, 1Π 18. 

Συκῆ ἵερά Αἰἰοδθ Ἰοοῦβ ΠΙ 744, 
Συχίτης Ζιόνυσος ϑροτίαθ ΠΙῚ 786. 
λλας ὃ Ῥωμαίων στρατηγός, φιλόγελως ΧΙΥ θ1ὅ ἃ. τηϊΠΠΟΥΤΩ 
Ἰδυίΐου ὟΙ 261 ο. 
ὕμη [ΟἸγ81 οὖ Πούϊ185 ἢ, ἃ ΟἸδιοο τορίῶ, ἃῸ δὰ ᾿πβαΐω ποιηΐ- 
τδίβ, 11 2960. 
ωρὶς ἑταίρα ὙΙ 2418. ἡ Δύχνος ἐπικαλουμένη ΧΙ1Π ὅ88 6. 

υράκουσαι ὉΥῸΒ 8Ὸ Ατοἢΐδ, οοπαϊίο ΠΥ 1674. γ. ᾿χραδένα. --- 
Ἄρτεμις Χιτωνέα ΧΙΥ͂ 6296. ᾿΄“σκληπιός ΧΟ 6988. Γῆς Ὀλυμπίας 
ἵερόν ΧΙ 4020 6. Ζημήτηρ Σιτώ εἰ Σιμαλίς Π| 1098. Παν- 
τέλεια βθοτο ΧΙΥ 6478. Συρακοσίων νόμοι Υ 2098, ἐαμβισταί 
Ὑ 1816. Ἰαχατῖο, (Συρακοσία τράπεζα) ΧΙ δ27 64. ϑ'γτγδουβδηὶ 
Ῥίβοθβ τϑοΐθ ρᾶυδίβ πθ80ο1] ΥΠ1 3110. --- ἔλοπες ΠΟ 800 6. 
ἐπικύκλιος ([οτὺ. ἐγκύκλιος) πλακοῦς ΧΙΥ θ4δε:, κύων ΡΙ18018 
ὙΠ 2804. 29ὅδ. σκύφοι ΧΙ ὅ00Ὁ. σῦς καὶ τυρὸν παρέχουσι 
(ΒΠδυταΐρραβ) 1 2178. --- Συρακοσία πᾶνῖ5 80 ἨΗΐοτομπθ δϑαϊβοείδ, 
Ῥοβίθο, ᾿Ζλεξανδρίς ποτηϊπείε, Ρίο]θιηαθο τοὶ ἄοπμο ἀδία Υ͂ 
208, 209 ο. 
εντῖνος οἶνος 1 2086, 27. 
ροι, Συρία: ἰτϊσομὶ ᾿ἱπγθηΐονοϑ ΙἿ 170 ἃ. Ἰαχυνία ΤΘΡΊΟΠΙΒ 
πθοτίαϊα εχριοαία, Υ 2106[. ΧΙ 276. ριβοίριιβ δϑυϊηθηῦ 
ὙΠΙ 3424. 3466. γ. Γάτις. --- κύαμοι 11 124. λαχμάν ρϑιῖβ 
1Π 118. λίβανος, λιβανωτός 1 21. Π| 1016. ἄρτοι ἔκ συκα- 

μένων ΠΙ 116 6. μύρον ΥΙ 2616. μύρον τήλινον ΧΥ͂ 689 ἃ. 
οιαπὴ παλάϑη ΧΙ δ00α. πέρσειον οὗ πιστάκιον ΧΙΥ 649 ἀ 6. 

αἶρος ὁ συσχολάσας Χρυσίππῳ παρὰ Κλεάνϑει ὃ ῬίοΟΙ]ΘΙη8 60 
παγίδα σοσδύαβ ΥὙΠ1 8646. 
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Σφήττιον ὄξος 11 67 ἃ. 
ΖΣφιγγὸς αἴνιγμα Χ 4δ0Ὁ. 
Σχεδία 1ΕἸγβϑὶ Ἰοοὺβ ΥἹ 202 Ὁ. 
Σωλλῆς Ηράγη 8018115 ΧΙ 4788. Ι 
Σωκράτης ὁ Σωφρονίσκου (ΤΥ 161 ο) 80 ΑΡΟΙΠΠ6 εαρίοπνανΣ Ι 

ταἀϊοαΐαβ Υ 218, βαϊΐδμᾶο δχϑγοϊαϊαβ 1 208, οἵ, ΧΙΥ͂ 6286, 
γηἸ]ὐὑ186 Κ 216 οα, ἀριστεῖα 2186 βΒαα. ἀθ Εγαβιητᾶθ οἰσβαῦθ 
60116518 ῬΡΟΡυ]αμ ἴπ βαθταρσίαπι ταϊδίοτθ πο] 211 δα. Χδη- 
{πῖρρῶῷ ἀχοὺ, αὐϑιη τν]αθ6. δ ὈΙρσατηῖα, ἕαθαϊα ΧΙΠ δὅ84 8α4.. 
ΑἸΟΙΟΙ 8415 ἀτασ τος ὅ606 ἃ, Αβραβίδθ ὅ99 ἃ Ὁ. ργορίθι. ρμῖο- 
ΒΟΡΙδ ΟοΟΙβαβ 6118. βοσεαδδβ ΡΙαἰοπίουβ Υ 1924}. Χεπο- 
ῬΒομῃΐθαβ 1880. διῃθυ]απᾶο ἴβϑμηθιη 5101 ραταθαὺ ΙΥ̓ 1576. ἅδ᾽ 
ΡῬΙαύομθ ἱπαϊοίαμη ΧῚ δοτοά. ἀϊοία 4]1ὼ ΙΥ̓ 1568, Υ 1868, 
Σωκράτους νέου καὶ καλοῦ παίγνια ΧΥ͂ ΤΟ02 ο. Σωκρονιδὴ 

ἐπιστήμη ΕΠῚῸ: 
Σωσίας ὃ Θρᾷξ, ουἱ ΝΙοίδ5Β ΒΕΥγΟΒ 1611]16 ἴῃ τηρία!]α Ἰοοανῖ ΥἹ 

212 ο. 

Σωσίβιος ὃ λυτικός ἃ Ῥίοϊοτηδθο ῬΒΙ]δάθΙρμο Ἰαάιβοαῖθβ ΧΙ 
4986 566. 

Σωσιγένης ἴὰι Ῥίο]Θπιαοὶ ΡΒ] ἄθ]ρῃΣ δυ]α ΧΙ 4948. 
Σωσίνομος ὁ τραπεξίτης ΧΠῚ 611, 
Σωσίπατρος ὁ γόης Μιϊμεϊάδίδθ δἀαϊαῖον ὙΙ 282 ἔ, 
Σῶσις ΗΤΘΡΟΏΥ ΤΙ ἰστδημὶ ϑἀυ]αίον ΥἹΙ 2851 ἔ. 
ΖΣωσιφάνης ὃ ποιητής: ἂθ ΟΘρΒΊβοο]6 ϑοίουβ ἀϊοΐατα Χ 4688. 
Σώστρατος ὁ αὐλητής 1 194. 

Σώστρατος ΑἸΌΙΟΟΠΙ τορὶβ ρᾶταβιύαβ ΥἹ 944, 
Σώστρατος ὁ Χαλκηδόνιος Οαπδιὶ Οδἰαίαθ δααϊαΐον ΥἹ 258 ἃ, 
Σωτάδης ὁ ΪΜαρωνείτης ὨοτηΟ ἀϊοᾶχ φῬοθπᾶτη ἀρθαϊῦ Ῥέο!οπῖθθο 

γΘΡῚ ΧΙΥ 620 5ᾳ. οδττηΐπα ἰοπῖοδι 8Ὸ ἸομπίοοΙορὶβ τϑοϊδαξο 
ΧΙΝ 6206. 

Σωτάδης οατξονῦ Χ 4168 
Σωτήρ ἴῃ Ῥύοϊθιμϑϑὶι ΡἘ1]δἀθΙρμὶ δα] ΧΙ 4948. 
Σωτήρια ΔῸ ΑΥὈ Ποῖ θ5 βοθηϊοῖβ ΑἸθχδπάνίαθ δοῖα ΧΙ 4976. 
Σωτιανοὶ ἔϑνος Κελτικόν ΝΙ 2490. Ξ 
Σωφροσύνη Ἐὐσεβίης γείτων (Ον{18.5) Χ 4888. 
Σώφρων ὃ ἐπὶ τῆς ᾿Εφέσου Ῥᾶπδοη ΤΠ, ΘΟΒΟ Β1|18πὶ ΔΉ Οα ΠΩ, μδ " ὰ 

Ὀοραὺ ΧΠῚ 5980 --. , 

ἌΡΧΟΝ 

᾿ν 

Ταινιωτιπὸς οἶνος 1 8386, οἵ, δάη, 
Ταλϑύβιος Ἠοχγηθγίουβ ΧΙΥ 660 ἃ. 

Τάλως Ἐμβδαδιμδηίηγβ διιαῖοσ ΧΠῚ 608 ἃ. 
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Ν ἰοὺς "᾿Ταναγραίους μάχη: ἰθιαραβ Υ 2180. --- Ταναγραῖον κῆτος 
ΧΗ 5518. 

Τάνταλος ῬΒτγρυτα εὖ ΤΠ υγάογατη τὸχ ΧΙΥ͂ θ2ὅ,. φιλήδονος ὙΠ 
ΠΝ 2510. οὗ 1 358. 
Τάπυροι (ρορα]α5) φίλοινοι Χ 442. 
Ταρακπῖναι: ῬΊ5068 ᾿π46 Ποτηϑιη ϑανθοῦὶ ΥἹ 2340. 
Ταραντῖνοι τοῖδθο Ατομίδτηο 8. ΤΟ δ᾽ 118 δια ταν ΧΙ ὅ86 6 ἅ. 

8ι ΠΙΟΉΥΒΙ1Ο ΤΩΪΠΟΥΘ τη. ΘΔ ἀΘ]Δ ΤΟ ἀομδίϊ ΧΥ 100 ἃ. Ἰυχυγίδ, 
ΟΤΥ 1ὅθᾶ. 16066ῇ, ΧΠ δ22α-- ἔς Βυρουῦθ ἃσαηὺ οὐτῃ ΟΔΥ πα 15 
 ῥδῶ2ρ6ξ -- οἶνος 1 2710. 
ἸΤαρσός υὐὸϑ ἃ ϑατάδηδρδ]ο οομαϊδω ΧΙ ὅ2968 βΒαα. 500 Γ,γ8188 

ἘΡΙΊΟΌΥΟΙ ὑγγαππῖάθ Κ᾽ 21 θο. ΟἸγοοσαθ Πομπουοβ ΧΙΠ ὅ86ο. 
 ὅθ9δα. ---- νάρδινον μύρον ΧΥ 0888. 
Ταυρέας ὀψοφάγος ὙΠΠ 842. 8434. Χ 4168. 
Ταυρομενίτης λέϑος Ὑ 201. 
Ταῦρος ρα Ττοζοπὰ ἤσγίυβ ΠΠ 1221, ᾿ἱπᾶθ Ταύρειον ὕδωρ 

1228.6. 
Ταχὼς ὁ Αἰγυπτίων βασιλεύς ΑσοΒιίίδαπι τἱαθῦ, ροβύθα νυἱούαβ δᾶ 

ΟΡ γβαβ οοηΐαριὺ ΧΙῪ 61646. τ. Θάσιοι 
Τεγέα: ἐγκρυφίας ἄρτος 111 112 Ὁ. 
Τειρεσίας ΤΊΡΠΟΒβαθ δαὰδι πϑαδβίδ, τηουύααϑ [{ 41 6. 

Τειχιόεσσα Μιλήτου κώμη 11 8208. Τειχιοῦς τῆς Μιλήτου ὙΠΠ 
851 Δ Ὁ. --- τρίγλα ὟΙΙ 8258α. 

Τελαμών ΞοοἸϊΐπτη ΧΙ 6036. Τελαμῶνος μέλη (ΤΙ ἸΘΟροΙΩρΡ5 6Ο1η) 
1.28 6. 

Τελένικος ὁ Βυζάντιος, ταυϑίοιβ, ῬΥΘΥΟΥΆΤΩ τη ΟἀΟΤΆΙΩ ΠΥ ΘΏΟΥ 
ΧΙΥ 6386; ἰάοτη 8Ὸ ΑἸοχίαθ Χορόνικος γοοδύμϑ 1018. οὗ, δάπ. 
Ἐλεσίας Ὁ61110846 56] οὐ! οπΐβ (ααδ6 τελεσιάς νοοδθθύτ) ᾿πγθπῦου 
ΣΙΝ 6308. 

ἕλεσις ἢ Τελέστης Αἰσχύλου ὀρχηστής 1 21} 56. 
ἕλεσις ὈΙΟΡῚ 18 δτηΐοω ΧΠῚ ὅ818. 
λεσταγόρας Ναχία8 Ποτηο αἰ 1βϑίτηυσβ 11 5480 ο. 
Ἑλέστης ρῬοοίδ, 8. ΤΠΘΟΡΟΙΏΡΟ τίϑαβ ΧΙ 602 ἃ. 
Ἐλέσφορος εἷς τῶν Λυσιμάχου ὑπάρχων, ΒογηΟ ΑΙΟΩΣ ἃ Τ668 1η- 
 ετεσωρίαβ ΧΙῪ 6160. 

ἕας ὃ ᾿Δκραγαντῖνος, φιλόξενος 1 48. 
ἔνεδος ἡ Τρωικὴ νῆσος Ῥυ]οΥῖ5 ταῦ] θυ υ5 1π5]0η18. ΧἼΠΠ 609 6, 
Ῥαυϊοτιξα ἀ1π15 οοτίαταΐπε, 6108. --- ὀρίγανον (ΔπΌΡΠΘΗη68) 1 28. 
ἔγθης ν. Πίϑυλλος 

ἵνος πλακοῦς ΧΙΥ 6470. 
ἕρπανδρος ὁ Λέσβιος ὈδτΌΪΠ Ἰηνοηΐον ΧΙΥ 686 ἃ, ἰθιηροτα 688. 
Ατησπαεῦβ 1Π. 49 

. 
ἅ 



{τ ΠῚ ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ ἠὲ 

Τεῦκρος οδρίϊνοβ Ττοϊᾶποβ ἴῃ Ουγρτο οοπδύϊαϊ ΥἹ 2ῦθ0. ς᾽ 
Τέχνων ὃ παλαιὸς αὐλητής ἴῃ ΟΠανταὶ Εἰ] οἰ πἶβ ΒΘρΌϊοτο ῬΊΒ068 

᾿τατλ αν ὙΠΙ 8446. 
Τέως: κύλικες ΧΙ 4818. μᾶζα ΤΥ 1008. τρίγλα ΝΠ 8256. 
Τήϑη ΝΆΠΠΗΙ σορποιιθη ΧΠῚ 5870. 
Τηλαύγης τιούον δ0 Αθβομῖμα ϑοογδίϊοο δχαριαϊαβ Κ 220 ἃ Ὁ, 

οἵ. δάῃ. 5 
Τηλεβόης ἃ Ναρύππο ΒΟΥρῃο ἀοπαίαβ ΧΙ 498 ο. 
Τηλέγονος ΟΔΙ]]οταὐ8 δαυ]αύοτιβ ἢ. ΥἹ 251 ἃ. 
Τηλέμαχος Ἠομηθηϊοὰβ 1 14. 90. 11. 1706. Υ 181 --1828, 

188. 191α. 

Τηλέμαχος ὁ ᾿ἀχαρνεύς, ουαἷὰβ χύτρα οχρ!οούαν ΙΧ 401 -- 4088, 
Τηλεφάνης ὑϊθϊοΘη ἃ ὐγαίοηϊοο ἰτυῖβὰβ ΥΠΙ 3518. 
Τήλεφος ρῬδτδδιύαβ Υ 1860. Χ 4216. 
Τῆλος (Τύλος 6011) ἀρὰ ΑἸοτηδπθιη ὑϊῖοθα Ὀδυρᾶταβ ΧΙΥ͂ θ24 Ὁ, 
Τῆλυς ϑΥθαγιίαγαχσα ὑγσδηηὰβ ΧΙ] 521 δῇ. 
Τῆνος: ἴουβ οαϊὰ8 δϑαὰδ νἱπῦση πῸη ραὐϊν ΠΠ| 48 6. λεβίας 

Ῥίϑοῖβ ὙΠ 8014. 
Τιάραν ρΥὶ ΜΊΣΙΘΠΗδοΙὶ Ἰοοαβ ΠῚ 62 Ὁ. 
Τίασσος Τιδοομῖαθ Ἰοουβ: ρτέμιδος Κορυϑαλίας ἵερόν ΤΥ 1890. 
Τιβουρτῖνος οἶνος 1 26." 
Τιγράνης ὃ ᾿Δρμένιος ἃ ΤιΟ0.}10 νἱοίαβ 11 518. ΥἹ 214. 
Τίγρις ἡ Δευκαδία Ῥγιτῃϊ γαρὶβ δηιῖοῦ, 80 ΟἸγιαρίδαθ ῬΥΤΒΙ 

μηδΐγα οοοῖϑω ΧΠΠ ὅ89 ἢ, 
Τιϑηνίδια 5ϑογῶ ϑραγίαθ ΙἿ 1898. 
Τιϑράσιαι ἰσχάδες ΧΙῚΥ 6521. 

Τιϑύμαλλος ρματαβιῦα8 ἔδτηθ]ίουβ 1 2880. 2406 ---ἴ, 
Τιϑωνός Αφοἰμίοραμα οομπέτα Τυοίδτη ἄὰχ ΧΥῪ 6800. δὺ Αὐτό 

γαρύαβ ΧΠῚ δ664. Αὐτοτδδ ταϑγύαβ ΧΠ 648, ᾿Ἰτητπογίϑ!β ἱ 66. ἡ 
Τίλφωσσα Βορούϊδρ ἔομβ ἔτϊρὶ ἀἸββίτατιβ ΠῚ 416. 
Τιμαγόρας ὃ ᾿Δϑηναῖος ταᾶρτιο ἀριιᾷ Ῥαιβᾶτστιπι τϑρϑπι Βοποσθ ΠῚ 
488 6. φυορίδυι τϑρὶβ αϑαϊδίϊομθμι ἃ οἰγίθα5 οοοῖδαβ ΥἹ 261}. ὁ 

651. ΝΗ: 
Τίμαια Ἄγιδος γυνή 8Ὸ ΑἸΙοϊθΙαθ νἱϑϊαία, ΧΠ ὅ86). ΧΠῚ δ746. 
Τίμαιος ὃ Κυξικηνός ραΐγϊδθ, ὑγγϑηηϊαϊβ ἀρροίθηβ ΧΙ δὅ098. Ε 
Τιμάνδρα 1,81418 ΟοΥϊπίμΐαθ ταδέθυ, ΑἸΟΙ ἰδ 15 ἀταῖοα, ἈΠ ὅ8δ6. 

οδᾶθηῃ “αμασάνδρα ΧΠῚ ὅτ48. 
Τιμασίων Χοπορμομῖθαϑ ἸΧΕΠ Ρ10: 
Τιμόϑεος ὁ Κόνωνος ᾿ϑηναίων στρατηγός ΤὨγδοῖδθ ταϑγθίυ!οίβ ἵ, 
ΧΠῚ ὅτ Ὁ. Ῥαὐτϊα, το]ϊοῦα ἴῃ ΤιΘθΌαπι ταΐρτδγῦ ΧΠ 6528. Ἐ 
ἂς ΡΙαίομΐβ. οΟμνἽγ 115 τυἀϊοίατα Χ 419 οα. ᾿ 
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"... ὁ Μιλήσιος τασοᾶϊη ομογαΐβ δαχὶὺ ΧΙΝ 6866. οδι- 
᾿ χηΐπδ Θἷὰ5 Θαἀϊβοθρδπὺ Αγοδᾶθβ ραθυὶ θ26 Ὁ, ἸΩδίς ΟΟΥΠΘῊ ἃ 
 ύγδίομπιοο ᾿ἰστίβυτη ὙΠΠ 8ὅ28, οἵ. 110. Ὁ. 
Τιμόϑεος ὑϊθίοοι ἴῃ παρ]8 ΑἸθχαπανὶ ΧΙ 5888, οἵ, ἄμ. 
Τιμοκράτης ὃ φυσιολόγος, διἃ ἀὔθτι 5ογρβιῦ Μοίχγοδοναβ ὙΠ 2808. 
ΧΠ 5468 

Τιμοκρέων ὃ Ῥόδιος ποιητὴς καὶ ἀϑλητὴς πένταϑλος ὃ, ϑΙγΛοΠΙ 6 
ποία Χ 416, δρυὰ Ῥρυβδγαση ὑθρθη 41θδ8. 

Τιμόλαος ὁ ὁ Θηβαῖος. ἈΘΙΪὰο Χ 4860. 
Τίμων ὃ φιλόσοφος ν. “Πακύδης 
Τιμῶσα Οχγεατίδθ Ῥϑθ]οσ ἴουτηδ 1ηβῖρηῖ8 ΧΠῚ 609 Ὁ. 
Τίνδιον ΔΘΟΎΡὮΙ αὐῦ8: ΘΟΥΟΠδΘ ΒΘΙΏΡΘΥ ἤουϊᾶδθ ἃ 15 ἀθροβιίδθ 
ΟΧΥ͂ θ195α. ν. Ἄβυδος 
Τίος ἡ Μιλησίων ἀποικία (3810) Ῥγύβδγομο ἀοπεῖα 1 808. -- 
ὀρυχτοὶ ἰχϑύες ὙΠΠ 8810. 

Τιούνϑιοι μέϑυσοι Χ 4424. φιλογέλωτες ΥΙ 2618. 
Τιταρήσιος Πανΐα8 Ἠοτηθυῖουβ 11 418. 
Τίτορμος ὃ Αἰτωλός οὐτὰ ΜΊΙΟπΘ οογίθηβ Χ 412, 

Τληπόλεμος ΤΏ 6561 δηΐου Υ1Π| 296}. 
Τόναια Ῥϑαταϊογτιτη βθοτα, ΧΥ 6724. 
ἐ Τορτύρη (Γέργνθα οοπ1) ορρίάστα Ῥγύμαγομο ἀοπαίω 1 808. 
ἸΤορώνη τῆς Χαλκιδικῆς: καρχαρίας κύων (Ρ18015) ΥἼΙ 8100. 
χύαμοι 1ΠΠ| 12 ἃ. ; 
Ὀυτιανὸς πλακοῦς ΧΙΥ 6470. 

1 φαγασαῖον ἅλα ἐν Τρῳάδι οἸῖτα γο]απίθ5 στο ϑαιπθρθμῦ Π1Ι 78 ἃ, 
Τραιανὸς ὃ αὐτοκράτωρ δρυὰ Ῥαγύμοβ 1 74. 
Τράλλεις: σῦκα 11 8060. ὕδωρ λιπαρόν 1 488. 
Τράμβηλος ὃ Λελέγων βασιλεύς δ Α.01}1116 1ηἰουίθούαβ 11 48. 
Γρεβιλλικὸς οἶνος 1 270. 

Ῥρεβουλανὸς οἶνος γ. ἬἜρβουλος 
φηχεῖοα ταοπίδηδ, τοσὶο ἀρυᾶ Βρμθϑῦτα ὙΠ] 861 6. 

' ϑεβαλλοί: βίῃ ρτ]δ,115 58 οΥθ γα ΘΡαΐαγαμα ἀθὰ8 ΧΥ͂ 611. 
Πρίγλα τόπος ᾿4ϑήνησιν: Ἑκάτη Τριγλανϑίνη Υ1Ι 8264. 
οιήρης ἀοιηὰθ ἀρτίσοηύίπδθ ἢοτπθη 11 87 ἃ 866. 

οιόπας γ. Περίεργος οὐ Φόρβας 
οίποδες ΑἸμοπάττιι το, ΧΙ 5848 ἃ. 
᾿φιπτολέμου δίκην ΝΗ ἀϊνίθδθ ἐοΐατα οὐθτα ρογαρυαηῦ Ν᾽ 208 ο, 

οίτων ἴῃ Βγοηίίοτατα ὕθιαρ]ο ΟἸγιαρίαθ ΧΙ 4808. 
Ὀιφολῖνος οἶνος 1 206. 

φοιζήν, Τροιζήνιοι: ΟΘτδιο5010 Τη 6186 5610] ἃ ἀΟΙΩΪΏ15 δι] ΘΘΠΔΙΩ 

γοοαὶϊ ΧΙῪ 6896. ροϊγροᾶδβ σϑηδιὶ οἸΐτα σοϑίϊνατα ὙΠ 8170. 
49 
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Τροιζηνία ὄρχησις 1 220. -- ἀνϑηδονιὰς ἄμπελος 1 810. οἶνοι 
816. ὥδωρ σωματῶδες 11 438. : 

Τρομίλεια Αομδῖδθ υγὉ8: Τρομιλικὸς τυρός ΧΙ Θῦ8 Ὁ Βαὰ.. 
εἰς Τροφωνίου καταβάς ῬΑΥΙΤΑΘΗΪΒΟῸΒ Υἱβατη δτηϊδιῦ ΧΙῪ 6148. 
Τρύφων ὁ παμεύς ἃ, ϑατροᾶοπθο Πριηθίσ!! τορὶβ Ἰθρϑίο υἱοῦ 
ὙΙΠ 8886α. | 

Τρφάς ν. Ζᾳαίτης ἥρως οὖ Τραγασαῖον ἅλα 

Τρωγλοδύται βδταῦυοα ταδὶ ΧΙΥ͂ 688 ἢ. ρῬαπᾶάσταιη αποπηοᾶο ᾿: 
Ὀγϊοοηθαν ΙΥ̓ 188 Ὁ, 

Τυνδαρὶς ἀκτή: ϑύννοι 1 8028. 
Τύρος ἃ ΑἸοχαπᾶσο οδρία ΠΥ 1676. 
Τυρρηνοί ν. Ἰάσων. ΑΥὐρΊίγοΥαΙα ἴαδθὰ ϑαμηΐδθ [Ὡποηΐβ βἴπηπ- 

Ἰδούατη ταραθγαπὺ ΧΥ͂ 612 5βαα. Ἰυχυτῖδ, οὐ τποσοβ ΧΠ 5114 
-- 518}. οοηγνίνια ΕΥ̓ 168, οὗ 1 28 ἃ. μονομαχίαι ἃ ΤΎΤΥΒΘΠΙΒ 
ἃ Βοτϊηᾶποβ ρτοραρδίδα ΤΥ 158 δ, 1έϑα ἡ σταδία μάχη ΥἹ 
ιδϑί. πρὸς αὐλὸν πυχτεύουσιν ΤΥ 1648. Τυρρηνοὶ φιλότεχνοι 
ΧΥ͂ το0ςο. Τυρσηνὴ φιάλη εὖ πᾶς χαλκός (ΟΥ̓ 185) 1 28 Ὁ. ὁοοτ- 
παστῃ οὐ ἐὰθδγατα ᾿ηγθηΐοτυϑϑ ΙΥ̓ 1848. --- ὃ ἐκ Τυρρηνίας οἶνος 
ΧΥ 1702}. 

Τύρταιος ΤιΔοραἀδοτηομϊογαμι δάνουβαβ Μοββθηΐοβ ἀὰχ ΧΙΥ͂ 6806. 

Τύφων ααἱ οὖ Βάβυς, Δοσυρίϊ τὸΣ ΧΥ͂ 6808. Ηδτου]β ΟσΟἶΒΟΥ 
ΙΧ 8392 6. 

Τύχη τῆς πόλεως (Βοτηδ6): ἔθιαρ!ατα δὉ Ηδάτίαπο οοπαϊξαπι 
ὙΠ ΘΟΕ 

Ὕαγνις ὃ Φρύξ {11 γάτα ἱπνθηΐον ΧΙΝ 0240 0. 
'γάκινϑος ϑραγίδθ Ἰυσοίαν ΠΥ 1894. Ὑακινϑίων ϑυσία Ἰυϊὰ, Ὅα- 

κινϑὶς ὃδός τοῦς ΤΥ 3.751: 

ἱ Ὕβλα (Ὑλλούαλα 6081), ΑΌΪ ΔρΟ]]ηβ ογϑοαϊπτα ΧΥ͂ 6126. 
᾿γγίεια: Ῥϑθδιι ἴῃ ΘΘ ΤΩ ΑὙἹΡΒτομῖβ ΧΥ͂ ΤΟΙ 5ᾳ. ἹὙγιείας τῇ 

νιπτρίς ΧΙ 4878.Ὁ. ποτήριον ΧΥ 6928 5α. 
γδνα 50.111 δοϊομθθὶ ἢ ἃ ΟἸαῦαοο διηαῖω ὙΠ] 2966. 
Ὑγχζφμ)αρα Σικελικὸν πολίχνιον 11 8271}. Τια] 185. μϑίτα χπὶ 

ὅ88 Ὁ. ὕ89 ἃ. 

ἹὙμέναιος ᾿Δργύννου (Διονύσου οοη1) ἐρώμενος ΧΠῚ 608. 
Ὑμέναιος Ναϊῖαϊδ τηθγούνϊοἱβ οοστιαῦπβ Χ1Π 598 6. ῥ᾿- 
Ὑμηττός ταοτδ8: ἕρπυλλος ΧΥ 681. ϑύμον 1 284. 
γόεσσα κρήνη δρᾶ Τγοζοπα ΠῚ 1288. 
Ὕπανις Βυανίαδ: δαῦσδθ παύατα ΠῚ 426. 48. 
ἹὙὙπέλαιος κρήνη δρυᾶ ἘΡΒοβασι ὙΠΙ 861 ἃ. 
ἹὙπέρα υατὸϑ: Ὑπεριὰς ἄμπελος 1 810. γ. Ὕπερος 

καδο ζλο τς ς Μετ ἢ 
ΝΕ ἰδ 

τυ ὩΨῸ 

εὐ: 

ον αν" 
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Ὑπέρβολος ὁ Κυξικηνὸς αὐλῳδός ἴῃ παρ 115 ΑἸοσχϑμαῦι! ΧΙ 88, 
ἀπερείδης ὁ ὁ ῥήτωρ, ὀψοφάγος ὙΠΠ 841 --- 8423 8. 6. Ῥ86]1668 ΧΠΠ 
 δθθ0οα. ἀ6 Ῥοηρὰ ἀϊοίαμῃ 591 ἴ, 
Ὕπερός τις, ἃ αὰο Ὑπεριὰς ἄμπελος ἀϊοία, 1 8310. ν. Ὑπέρα 
Ὕπνος ΕἸΠΥΤΩΙΟΙΒ διηδίου ΧΠῚ ὅθά4ο. 

Ὑρκανία θάλασσα: κυνάρα ΤΙ ΤῸ. Ὑρκανοὶ κύνες ἴῃ ρῬοτηρῶ 
᾿ς ΡίοἸ]οιηδοὶ Υ 201. 
Ὕς ν. Καλλίστιον 

Ὑστάσπης ΖεαγΔαΥ5 ἔγαύοσ, Αἀοη1 415 οὖ  θμθυῖβ ἔ,, Μϑβάϊαθ ἄο- 
᾿ χηΐπυβ ΧΠῚ ὅτθ8. 

Ὑστήρια ὙΘΠΘΙΒ βδοτῶ δρυα Αγρίνοβ ΠῚ 9608. 

Ε 
πο νὸς πλακοῦς ΧΙν θ41α, 
Φαγήσια, Φαγησιπόσια ἕορτή ὙΠ 215}. 
Φαίακες ΗΟΙΒΟΙΟΙ 1 θ8.ἃ. 140. 150. 160 βΒαα. Υ 1770. 1786. 
᾿Ο180ΌὉ. 1980. 
Φαίαξ τοίου, ΠΊΟηγ 511 ΑΘπϑὶ τηϑριϑίου ΧῪ 6698. 
Φαίδων: ἀ6 Ῥ]αἰοπίοο Ῥπδθᾶάοπα ᾿παϊοίατα ΧΙ ὅθ066. Ρ]δῖο οἱ 
 ἰπΐομαϊ δουλείας δίκην δ07ο. 
Φαίδων ὀψοφάγος ὙΠΙ 8441. 
Σ δρα ἡ Μίνωος, ΤΏΘΒΘΙ χοῦ ΧΠῚ δδτὈ. 8606. 601, 
Ραινέστιος ὁ παιδοτρίβης 1 168. 

Φαίστιοι Οτοίθηβθβ, ἕωοθῦ ὙΙ 2616. 
ακᾶς ῬΏΟΘΗΙχ ἴῃ ἩΠοάϊογθτη ἔα 0.115 Υ1Π 861 ο. 

Φακῆ (ἴτατηο Ἰϑάκη) ΟἹ χῖ5 βούου, δῸ 81115 Καλλιστώ νοοδίδ ΙΥ͂ 
1ὅδο, εἴ. δά. 
Ῥαπῆ Ἡδροτπουΐβ Τμδ511 οορηοσαθη 1 ὅ Ὁ. ΙΧ 4066. 

τος γ. ΞΟΡΑΤΕᾺΗ, 1πά. Π 
χύκος ΠΘΙΡΒούττα ὑμθβαῦσγοβ αἰστιραϊ ΥΙ 282. 
χνάϑος ῬΏΟΘΠΙχ ΔῸ ΙΡΒΪΟ]Ο [Δ]γ80 οἱθούπϑ ΠΙ 8606, 861 8. 

ϑάλαρις ὁ τύραννος, ΠοτηΟ οΥ̓α461151Χ 3966. οἰΘηηθηὗϊδ.8 ΘΧΘΙΩΡ] Τα 
: Οματίξοπθ εὖ Μεϊδηΐρρο οαϊδαια ΧΠΙ 602}. 

λα ἐρῖνος οἶνος 1 200.6.ἢ, 2714... Φαλερνίτης οἶνος 888, 
Ὁ φιπὴ ἀφύη ΠΙ 1080. ΤΥ 1882. ΥΙΙ 285 Ὁ. οἴ. 2986. κωβιοί 

νερά 1 1. 6. 4ῆλος (πι στῖρμο) Χ 4584. 
ἔψίον ταϑγοίτὶχ ΧΠΠ ὄὅθτο. 
γίν)ιος νόμος Βοταδηογθατα (46 βυαταρία) ὙἹ φτδοᾶ, 

ἅγος Ῥγίπασοτουβ ΠΥ 161. 
ἰψοστράτη ταρτοίτὶχ ΧΙΠ ὅ8δ:, απαδ6 οὐ Φϑειροπύλη ὕϑθδ. 
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Φάραξ ὁ Λακεδαιμόνιος, Ὠοτηο Ἰαχυτοβαβ ΧΙ 586 ο, 
Φάρος νῆσος κατὰ τὴν ᾿Δλεξάνδρειαν: ὠτάρια ΠῚ 81, Φαριαπὲ 
φάρμακον 1Π 816. Ρ 

Φαρσάλιοι πολυφάγοι Χ 41800. ΧΙ ὅ278. 5: 
Φαρσαλία ἡ Θεσσαλὶς ὀρχηστρίς, ῬΆΪΙΟΙΙΘΙ: ἀπιῖοδ, Μοίαροπεῖς 

οοοῖβῳ ΧΠῚ θ0ὅο. 
Φάσηλις υὐῦβ ἃ [δοῖο οοπᾶϊία, Ψ]1 2976 5αα. Ῥμαβοιαθ ἀϊβ 

βϑ᾽βατηθηΐο, ΟὈΐογαπὶ 1014. τῶν ἐν Παμφυλίᾳ μοχϑηρότατοι 
ὙΠ] 8508, οἵ. 8δ28. -- ῥόδα, ῥόδινον μύρον ΧΥ͂ 688}. 688. 

Φασίμηλος (Φρασίμηλος 5. Φρασίδημος 6011) ὁ ψάλτης ἴπ παρ δίδ 
ΑἸΘΧΘΠΟΥ ΧΙἧῚ 5898, 

Φᾶσις βυνῖαβ 1 6. ᾿ἰπᾶ6 φασιανοί ΤΧ 3816. 
Φάυλλος ὁ Φωκέων τύραννος ΠὨΘΙΡΒοΥατη ἐμϑβαῦγοβ αἰτραῖξ ΥἹ 

2826, οὔ τηογθίνοα}}5 ἀομαν ΧΠῚ 605 8 Ὁ. 
Φάυλλός τις φίλιχϑυς ΝΙΠ 3888. 
Φάων ἃ βηθύβ δτηδίαβ ΠῚ 694, ἃ ϑδρρβοπ Ἐγϑβϑῖθ ΧΠῚ 5906. ᾿ 

1ᾳ Ρ]αὐομῖβ ἕαρα]α Χ 441 6. 
Φάων [ἸΌΪΟΘμ ἃ ϑύγαύομϊοο ᾿σγῖβαβ Υ1Π 850 6. 
Φάων Ῥγυμδρουθαϑ ((η οοτηοθαϊδ) ΠΥ 161 ο. 
Φεβρουάριος μήν: οὕστηοι ΠῚ 98 8Ὀ. 
Φείδιππος Χαιρεφίλου ὁ παχύς ΙΧ 4016. ὁ ταριχοπώλης 1Π 1200. 

Φείδων αΥῦϊβ δα αθϑῦυβ τηδοιβίου ΙΧ 402, 
Φερέβοια ΤΠΘΒΘῚ ἸΧΟΥ ΧΠῚ δὅτ Ὁ. 
Φερεκλῆς ΜΙΙΠΘΥΤΩΙ Θουητβ ΧΙ] 5988. 
Ἵ Φετα (Φεραί οο11): ὕδωρ ἄγονον 1 41, 
Φήμιος Ἡοτηογίοαβ 1 144. 
Φϑειροπύλη ν. Φανοστράτη 
Φιγαλεῖς ὃ. ΜΘ556η115 οουσαρῦϊ Χ 442}. οθη88 Ρυ 1 οΔ 6 1ὉΥ 148 566. 

ΧΙ 4790. ᾿ 

Φίλα Ῥεγᾶδα οὐ Μδομδίαθ βούου, ῬΒ1ΠΡΡΙῚ τϑρὶβ ὑχοὸῦ ΧΠῚ δὅτο. 
Φίλα Του ϑίυ1 Ῥο]ϊογοθίαα 6 Τιαπιῖω Η1Π1|ὸ ΧἼΠῚ 587 ο. ΜΕ" 
Φίλα ᾿ἀφροδίτη (Ὀ Θμι θεν: ἸΣΟΙ): ἴαμα οἷὰβ ΤῊΣ 5 Ροβίψατι, 

πηᾶθ Φιλαῖος ὁ τόπος νοοαθαΐαν ὟΙ 258 ο. 

Φίλα ᾿ἀφροδίτη (ΔιηθροΙὶ ΣΟΙ) ΥΙ 3548. 
Φίλα ταογούτϊσ, ΗἩγρϑυίαϊβ δυηῖοω ΧΠῚΠ ὅ876. 590. [698] 
Φιλαινὶς ἡ ΠΣ Υ̓ 220. οὐτὰ Ατομοβίγαϊο ἃ ΟΠ ΒΙΡΡΟ θοτα- ; 

ῬΟΠΙ 3ο]1ῳ ὙΠΠ 888 5αα. ὮὮ 
Φιλέας ὁ Ταυρομενίτης μηχανικάς τιϑνὶβ ἘΠοτόπθαθ ΣθΟτΘπι, 

τοδχίτηθτι 6 Βηούϊίουασι τηοπθραβ δαγοσιὺ Ὗ 2085. εὐ : 
Φιλέταιρος ὁ Περγάμου καὶ τῆς Καινῆς λεγομένης ῥέει 

Βοϑδθ {ἰϊριοῖπδθ ἢ]1ὰ5 ΧΙΠ 581}. γῶν 



Ἷ 
᾿ 

- 
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Φιλήμων ν. Μένανδρος 
Φιλητᾶς ὁ Κῷος ΟΟΥ̓́ΡΟΤΘ ἴθμαϊ ΧΙ ὅδ Ὁ, ΒΙι {1415 διηαῦου ΧἼΠῚ 
98. οριζωρμίστη ΓΧ 4016. ο͵οββδθ ὃ Θουη]ο18 τηθιηονδίθθ ΓΧ 
5880. 

Φίλιννα ἡ Δαρισαία ὀρχηστρίς (6718 8), ῬΆΠΙΡΡΙ ρϑϑῖοχ ΧΠῚ ὅδτο. 
8188. 

Φιλῖνος ΤΏΘΟΘΟΥΙ {ἸΌ1Ο1Π15 ρϑίθυ ἃ ϑοίδαθ ᾿υυῖϑαβ ΧΙΥ͂ 621. 
Φιλῖνός τις 8010 Ἰδοῦθ ηυὐτϊύα8 11 440. 
Φιλιππίδης Ὠοτηο τηϑοι]θηῦαβ ΥἹ 2800. 2886. ΧΙ δὅ088. ΧΠ 

δ52α 53αα. 
Φίλιπποι ττο8: ῥόδα ἕκατοντάφυλλα ΧΥ 6820. 
Φίλιππος ὃ Μακεδών, ὁ ᾿Δμύντου (691 ο) Ρ]αἴομο διαούίον τϑρπηὶ 

Ῥατγΐοσα οὐὐπαϊ ΧΙ δο06 6. ἀχοῦθ8 ΧΙΠ ὅδ} β8αα, ν. Φίιννα. 
βέϑίυδ, Π6]Ρ}15 Χ]Ὶ 591 6. υἱῦδ οὖ ποθ 1ρ51085 οὖ ἔδυ] 1 υῖατα 
ΤΥ 1θτῶ 5.4. ΥΙ 2604 58.αα. οππὶ ΟἸβορηο Αὐμθηΐϊθηβὶ οομ- 
βΒυθίπαο ὙΙ 248 ἃ 866... οὔτη Ατοϑάϊομθ Αθμδθοὸ οΟἸ]οα  ΐατη 
2490. νἱία Ἰυχυτίοβῶ ΤΉ Θ558105 5101 ΘΟΠΟΙ]Ιανῦ Ὑ1 260 Ὀα. 
φιλοπότης Χ 48 ἃ. 58)α. φιλόμηλος Ὗ7ἼΠΙ 210. ἀογμμπηθηβ ρο- 
Οαϊτιτη ΔαΥΘαΙη 8. Ρυ]γίηδν Βαρθοεὺ ΤΥ 1584. Ἱ 2810. Ηδ- 
τϑο]ϑιβίϑ ὈΙΟΤΏΘΉ8685 ΤἹΙΟ.]6 αἸούα, 116 715 ταϑηδγθ ᾿βϑ10.0]1 
2600. ΧΙΥΝ 6148. 

Φίλιππος ὁ Περσέως πατήρ Μαρποίϊθυβ Ὀθηθἤοίατη δοοθρύστη 
γούψα!ὖ 1Π 78, Ποιὸ Χ 4454. 

Φίλιππος ὁ γελωτοποιός 1 200. ΧΙΝ 6146 α. 
Φιλίσκος ὁ ποιητής, ἱερεὺς ΖΙιονύσου ἴτι Ῥοτηρῶ Ῥίο]Θτηδθὶ Υ 1986. 
Φιλίσκος ἘΡΙΟυγΘαΒ τ. ἴἌλκιος ᾿ 
Φιλιστίδης ὁ Συρακόσιος ϑαυματοποιός 1 3208. ἴπ παρθ118 ΑἸοχϑη τ] 

ΧἼΠ ὅ88 6. 
Φιλόϑηρος Νιοδδποῦϊ ρορίθθ διηΐουβ ΧῪ Ο78Ὁ. 
Φιλοχράτης ὀψοφάγος 1 80. ΠΙ|Ι 848. 
Φιλοκύδης Απίασοτο! ἘΠΟΔΙ 5044]15 ΥὙΠῚ 8401, 
Φιλόλαος ὁ Πυϑαγορικός {101ὦ οδηθπα] ροτυῖύαϑ ΙΝ 1846. 
Φιλόμηλος ὃ Δελφοὺς καταλαβών: ὈΧΟΥ Οἷα ῥΥγΐτηδ ἴαῦ ΤΟΟΥΘΏ- 

Βίστη απ86 81011115 αὐοτούαγν ὙΙ 2640. 
Φιλόξενος ὁ Κυϑήοιος οὐ ὁ Λευκάδιος γ. ἱπᾶ, 17, αὔθταπθ σα]ο 
166-72; Φιλοξένειοι πλακοῦντες 1564. ῬΆ]]. Ογύμθυῖαβ. ΠοτηῸ 

ἤχοοῖυθ ΥΠΠ 3ὅ20. Θαϊαΐθοθ διιοῦθ οὐρύμϑ 1 6 Βα. ΧΠ1] 986. 
χροΥβ οὗ ἐοϑέατηρηΐατα ΥΠΠ 8414---ὦ. 80 Απίρμϑπηθ Ἰαυαδῦυβ 
ΧΙΥῪ 6436. οατταῖπο οἷα Ατοθᾶθ8 ραθυΐ ἀϊβοθδηὺ ΧΙῪ 6200. 

 ῬΒεπίαθο Φιλόξενος ὁ ᾿Ερύξιδος Ἰύθτηα συ]ο 1 6, Απαχδροτδθ 
ἀἸβοῖρ]Ππιδ, οοτταρίπϑ 220. 
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Φιλόξενος ὁ σωληνιστής 6 ἀρτπαρορο ὑγγϑηπὰβ ἕαοῦαβ ΠῚ 90 οἵ, 
Φιλόξενος ἡ Πτερνοκοπίς ραγδδιθαβ ΥΙ 289, ἔδοθίβ ἀϊοίβ, 241 6, 

2420. 2468. 

Φιλουμένη ταρτοίγὶΣ ὙΠΠ 8688. 
Φιλύρα ταργούγχ ὙΠ 2866. ΧΠΙ 6866. 5892 6. 
Φίλων Αραῦμοο]β Οοπδηΐμδα 8111 δἀυϊαῦον ὙΙ] 2516. 
Φιλωνίδης Ναῖάϊδ ταϑυθύγοῖβ δτηδίου ΧΠ] 592 οα. 
Φιλωτᾶς ῬΟΙΥΙΑΙ αἸδοῖραϊαβ ΤΙτηούμθυχα υἱοῦ ὙΠΙ 852. 

Φλ(ελιοῦς : στοὰ πολεμάρχειος τἱοξυτίβ οτπαίδι Υ 210}. Φλ(ε)ιάσιος ὦ 
(Ὁ) οἶνος 1 214, οἵ. δάῃ. 

Φλυῆσιν ἴῃ ἀρ μπθρβουίο ἂθ ΤΒδΥρ61118. ρθη α15 11061188 δάδευ- ᾿ 
γαΐαβ Χ 4241. 

Φοίνιμες ἨδΥΟαΪ: οοὔστηϊοοθβ ἱτηυηο]αραιῦ ΙΧ 892 ἃ. [1ὐοταγατα. 

ἱπνθηΐουθβ 1 280. ἴπ ΒΠποᾶο ᾿πβα]ῶ οομβθᾶάθγθ, ροβύθα ἰθοῖῖ 
ὙΙΠ 8606 544. ῬΒΟΘΏΙΟΙΒ ᾿πϑύγαση Ὁ] ἱπυθπύΐουθβ ΧΙΥ 651, 
γιγγράινοι (αὐλοί) ΤΥ͂ 114. ἐλεφάντινοι αὐλοί 1826. νάβλα 
διῸ 618 ἰηγθηΐαιῃ 1160. οὐ ηῖ8 ῬΠΟΘΗΙοΙθ, οϑη ] Θπδστιπι δπηδ- 
ἐογίθιαα ρ]θπῶ ΧΥῪ 697. ἀρτοποιοί ΤΠ 112 Ὁ 6. Φοινέκιον ὦ 
ὄψον ὠμοτάριχον ΤΥ 1888,, οἵ, δᾶπ. γαῦλοι ὙἼΠΙ 8206. Φοι- 
γνίκιος οἶνος 1. 6. Βύβλινος 1 29Ὁ.9 (864 φοινέκινος οἶνος ΤΠ 
δ18). Φοινέκη οοτγαρίθ (Κύπρος 6011) 1 288, οἵ. δάῃ. 

Φοινικίδης ὀψοφάγος ὙΠ| 842 ἴ--- 848 Ὁ.ἀ. 
Φοῖνιξ Ἡοχιρηίουβ 1 98. 281, 251. 
Φόρβας ταοτΐπο: ΤΥορδ, [Θ᾽ γϑάση οὕτα 8815 νϑηϊῦ ΥΙ 262 6---2688. 

ν. ᾿“στυδάμεια 
Φορμιανὸς οἷνος 1 206. 

Φορμίσιος ἃ ῬοΥΒαγατα γθσθ οοΥττιρύαβ ΥΙ 229 ἢ, 
Φορμίων ταοάϊοὶ γιούαβ Χ 4198. 
Φορμίων ὁ κωμῳδός ἴῃ παρθ115 ΑἸοχϑπανὶ Χ1] ὅ89 8. 
Φορμίων ϑοΙθυο! το ρῚβ ρατϑϑιίαβ ὟΙ 244, 
Φόρυσκος ᾿ἰχϑυοφάγος: ἕωοοῦθ ἀϊούστα ὙΠ 8448. 
Φουνδανὸς οἶνος 1 218. 

[Φράστωρ ὁ Αἰγιαλεύς ΠῚ 5948] 
Φρύγια σῦκα (Αἰύϊο86) 11 ὅδε. ΠΙ 18. 
Φρύγες οὐχ ῬΘΙΟΡΘ ἴῃ ατδθοίδιη ρῥγοΐθοι ΧΙΥ θϑὅ6ξ. ῬΕΥΥΘΙ 

ΟΙΙοΙπο5 ἃρυὰ αταθοοβ ΧΙΥ 624. αὐλοί ΤΥ 116: ἔλυμοι 
αὐλοί 80 οἷ8 ἱπυθεθ 1718. Φρὺξ τρίγωνος (ΞοΡΒοο168) ΤΥ͂ 
1886. Φρύγιος δυϑμός 1868. ἁρμονία ΧΙΥ 624}, αὰ88 πὰ} 
οδὺ 6249. 6266. μελῳδία θ8ὅ ἃ. νιβατισμός βεϊαῦϊο ΠΕ56. -- 

ἀμάρακος ΧΥ͂ 619. 6808, τυρός ΧΙ δ816α. 
Φρῦναι ἄσδο, αἸξετα Κλαυσίγελως, αἰΐοτω Σαπέρδιον γοοδύα ΧἼΠΙ 
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891, 5ῖγ6 δ᾽ζοσῶ ΤΠ Θβρ θη βῖθ, δἱΐθτω Σηστός νοοδία 11. --- 
Φρύνη ᾿Επικλέους ἔκ Θεσπιῶν (ρτορτίατη ποπιθη Πνησαρέτη 
ΧΙΠ 5916) δ Ἐπίμϊω, δοουβεαίῶ, ΗΥρθυϊαϊβ ὀρθοῦ δ βοϊαΐθ, 
ὅ90α 546. τῆτιτοβ ΤΉΘΌΘΠΟΒ τϑϑυϊυαύατα 591 ἃ. δὐαύπδ, Π6]ρ0Ὲ18 
ὅ91 Ὀ6. 80 δῷ ῬΥΩΧΙΐΘ115 οὖ ΑΡ681115 ΘΠ ΥΘ8 Θσρύβββδθ 590 84. 
Ἰϑρι4θ ατἰοίω ὅ880ο. ὅδδε. Οὗ δὅδ8ο. δθτ6:, 

Φρύνιχος ὁ τραγικός, ὀρχηστής 1 228. 
Φρύνιχος {ἸΌΙΟΘτ ἴῃ παρ 15 ΑἸοχαπαν! ΧΙ] 588 ἢ, 
[Φρυνίων ὁ Παιανιεύς, Ῥατλοπῖβ ἔς ΠΘιη ΟΠ 18 πα. ΧἼΠΠ 598 {7 
Φύη ϑοογεῦϊβ Η11, ΗἸΡΡΆΤΟΒΙ χοῦ ΧΠῚ 609. 
Φυρόμαχος ὀψοφάγος ΥΙἱ 2486. ὙΠ| 848. Χ 4144 6. Ἰάθιη ἔογύδπ88 
ΤΥ 161 ο. 

Φυκοῦσσαι νῆσοι 1 804. 
Φυσκίδας ὁ Πυκόλα τοῦ Τριχονείου ΟΠΟΙΉΘΙΟΒ: δτηδβίαβ ΧΠῚ 605 Ὁ. 

Φύτιος Οτοβίμοὶ ἔ. Π| 86}. 
Φωκαεῖς ΜΔ551Π18.6 οοπαϊΐοτθα ΧΠΠ δὅ70 8. ἀοπειίατα Π6]0}}18 
606. Φωκαικὸν ψῆγμα (2 τοααϊτιῦαγν βαθοϊϊιην) 1 251 Ὁ. 

Φωκίς ῬΈΪΠΡΡΙ δύχι]ο ἃ ΤΒΘΌΔη15 οὐρίῳ Χ1Π 6600. ῬΒΏΟΟΘΘΗΒ685 
ΒΘΙΎΙΒ ΟἸἸΤη ΠῸΠ αὶ ΥΙ 2640. 

Φωκίων ταραϊοὶ νἱούπβ Χ 4198. 
Φῶκος ὃ Φωκίωνος ὨΘ6Ι]]ὰ0 ΚΡ 1086, Ῥαπεαΐποηδοο υἱοῦ 168, 
Φῶκος ΑΠΘΠΙΘΠη515: ἀθ Αρϑύυσιβ Ῥβθρῃίβιηθ ΤΡ 1716. 

υλίδης: Οοδτταῖτιδι, ΟἸΌΒαΥΘΘ τη α]5 ρίαΐω ΧΙῪ 620. 

ἀβρίας ὁ ᾿Δϑηναίων στρατηγός γροΐτϊα, τοϊϊοία, ἴθ Αδργρύστμι 
τηϊργανγιν ΧΙ 632. 
αιρέας ὈΠΟΘΠΙ Ἱπητηοάϊουβ Χ 4810. 
αιρέστρατος ἤρτ]αβ ΧΙ 474. 
αἱρέφιλος ὃ ταριχοπώλης: 8111 οἴὰ5 ἄπο (εἸΐοΣ Φείδιππος, αὐτὰ 
ΥἹ06) οἶγοβ Αὐμθηΐθηβθϑ ἔαοῦ ΠῚ 119 8.5. Ῥγύμβιοπίοδθ δπ18.-- 
ἴοτθβ ὙΠ 3389 ἃ. 

εφῶν ἈΡΟΙ]]ΐποτα ἀθ ϑοογαύθ ᾿πὐθισοσανῦ Υ 218 6: 
αἱρεφῶν ᾿Δϑηναῖος παράσιτος ἸΥ͂ 1846. 1866. 164}. 1668. ΥἹ 
2421. 2442, 248... ὁ, Οπεύμδομδ, ᾿τυϊϑαβ ΧΠΠ ὅ846. 
αιρήμων ἰταρσίουδ, βοτγτα αἰ] σθηθ ΧΠΠ 6084, οἵ, Δάηῃ. 
αἰρήμων τιϑϑοῖο ατπ|9 ἴπ οοτηοθαϊα, ΧΙ 482 Ο. 
αίριππος ὨΟΙΩΟ γοτὰχ Χ 4186. 
αἴρων ὁ Πελληνεύς, ῬΙαἰοι 5 ἀἰδοίρα!αθ, ραϊτῖαθ ὑγυϑημαβ ΧΙ 
ὅ09Ὁ. 
αλδαικὰ γράμματα ἴῃ ϑατάδπορθ}}1 βθραϊοσο ΧΠ δ29, οἵ. 680}. 
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“Χαλκηδόνιοι ἐγκρασίχολοι οὐ ἐρέτιμοι ΨΙ 8298. 
Χαλκίοικος (4ϑηνᾶ) ϑραγίαθ ΧΠῚ ὅ14 8. 
(ΖΧαλκιόπη» Χαλκώδοντος Β]1δ, Αδροὶ ὑχοὸὺ ΧΙΠ δδθ0[, 

Χαλκὶς τῆς Εὐβοίας ἴοΥΤαΟΒαγατη τα]! ογατη ἴοτασ ΧΠῚ 6096, 
ῬΌΒΓΙΟΥΤΙΤα ΘΠ ΟΥΘ8 6016. Οδηγτη 15 ταρύπβ 601 ἢ, Κπηοπίἀθαμῦ 
ΘΘΏΙΡΎηδ, ἸΔ0146 ᾿πϑοτιρίαπι Χ 4δ6ο. δεῖπνα ΤΥ 1390. - 
βούγλωσσος ῬΊϑο15 ΝΠ 8800, οἷ. 2880. σῦκα ΠῚ τ. Ϊ 

Χαλκὶς ἡ Θρᾳκική: Ἰπ601846 ΠΘΙ]ὰΟμ65 Χ 4426[. Χαλκιδικὰ πὸ- 
τήρια ΧΙ δ020. σπάϑαι (Α]οδεου5) ΧΙΥ 627}. ᾿ 

“Χαλκοῦς ὈΙΟΠΥ511 ΘΟΡΈΟΥΊΘΙ. ἀπἀθ ἀποίατη δ ΧΥῪ 6694. 

“Χαλυβώνιος οἶνος 1 284. 

-“Χαρακωμήτης Οαγδθ ἤυνῖαβ ΠΠ 48 ἃ. 
Χάραξος ΘΆΡΡΒΟΙΙΒ ἔγαΐοσυ, Πυθα ϑιηδῦου ΧΠΠ 5696ΌὉ. ἃ. Ι 
Χάρης Αὐμοηθη815 ρδύγ συϑ]ούθ ΘΊσθαμα τηϊσγανιῦ ΧΙ 582}, Ϊ 

γιΐε, Ἰαχυγϊοβῶ οὖ 1106 γ8}15 5820 566. ᾿ 
“Χαριάδης ΑΥΒΘΗΙΘΗ 515 οΘοασπὰβ ΙΧ 8788. 8796. 

Χαρίδημος ὃ Ωρείτης οἷνὶΒ ΑΥΠΘμἾΘη 815 ἔδούαβ, Β61100 Χ 4860, 
“Χαρίλας πολυφάγος ΔῸ Ατομ]οομο ποίϑίαβ Χ 4154. 
Χαρῖνος Δημοχάρους Γαργήττιος, παράσιτος ΥΙ 284. ΠῚ 
Χάρισι καὶ Μούσαις ϑδοτα ἴδοογθ ἀϊοαηῦαν ΠΟΙΠΠ65 ΘΙ Θραπίοτθβ ᾿ 

ΙΝ 1688. 

[Ζαριτοβλέφαρος Ποτηαθίν ῬΏΔΙΘΥΘΙ οορτιοτηθη ΧἼΠ 599] ' 
“Χαρίτων καὶ Μελάνιππος ἴῃ Αρστὶσοιηθποτγατα ἔδθαϊω ΧἼΠῚ θ03 Ὁ. 
“Χαρμίδης ἃ Ῥ]αίομθ τίβυβ Ὗ 1874. ὗ 
Χάρμος ὁ πολεμαρχήσας, Ηἱρρίαθ διηδίον, Ῥυΐτατιβ Αὐπουῖβ ᾿πηδ- ῦ 

δίμθηι ροβαϊ ΧΠΠ 609 ἃ. οἴὰβ Ε]1ὼ (ποπηθη ᾿πίθυοι 1) ἃ, ῬΊΒι- 
βύγαϊο Ἡ]ρΡΙδ6 ὍΧΟΥ ἀαΐο, 1Ὀ1ᾶ. ᾿ 

Χάρμος ὃ Συρακόσιος ὙΘΥΒΙΘΆ]ΟΒ οὖ Ῥτονθυ δ ΤΑΘΙΆΔΟΓΑΤΘ 50} π΄ 
Ι ἀφο. ἴάθηι ἐογίαββθ ὃ αὐλητής, ααἱ φίλιχϑυς νοοδίαν ΥΠΠῚ 
844 ο. ᾿ 

“Χαρμύλος Ατοδαϊοηβ ἢ. Χ 4864. 

Χάρων ὁ Χαλκιδεύς, ουἴα8. ἀτηθδίατη ΑἸοχϑπᾶθυ ΜΙ. Θχοβοαίδι! . 
μοι ΧΠῚ 608. Ι 

Χαρώνδου νόμοι ΑὐΠΘμΐΒ οδημΘὈαμδαν ΧΙΥ 619 Ὁ. 
“Χαρωνεύς (Ὁ) 1. α. Δάρων (Το) ΧΥ 6668. 
Χειρίσοφος ΤΙΟΙΥΒ11 ὑγγδημὶ δἀπϊαῖον ὙΙ 2498. 
Χελιδόνιαι (νῆσοι) ὙΠ 2988. 
Χερίας ν. ᾿ἀρχίας 

Χερρόνησος Ταυρική: Ῥίβοϊουϑ ῬΙυογαῦ ὙΠῚ 888. -- βοῖβοὶ 
γλυκεῖς 1 θ4ἃ. τυρός θὅο. ΙΧ 8104. | 



ΤΠ ΙΝ ΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Ν ἢ 0] 

Χησιάς ΟΟγτθοδθ Ὡγτρηδ88 τηϑίθι 11 288 ἃ. 
χίμαιρα ταθτοίτσ ΧΙΠ 888 6. 
Χίος, Χῖοι: δῸ Ἐγγύμτδθὶβ Ἰηβι 186. οἷ8 ρδγδίδθ ΙΧ 8844 6. εὖ 

ΑἸοχαπᾶστο Μ. Ῥυγραγδηῃ τηϊδίουθ ἴᾳ5581 ΧΙ 6408. 1ὰγθησμ 
ΟΌΤΩ. ὙἹΓΡΊΠΙΟΙ5 1161 ΟὙΤΩμδβίῖο1 ΧΠῚ ὅ66 6, ΠΪ51 Π860 46 ὅθο 
Ῥούϊπβ ἴπ58]8, ᾿πιθ]]θσθπᾶθ, οἵ, δᾶῃ. ΟἿ ροβὺ ΤΉΘββα]οβ οὖ 
ΤιΔΟΘἀδθιη 05 ῬΥΪΠῚΪ ΒΘΥΥῚΒ αϑὶ ΥἹ 266 00. 1081 ἃ 56 γ18 ἀϊὰ 
γοχαῦ 2668 5866. ΟἸΙΟΤΌΤΗ 818 οὐ] πδτῖο (Χῖαι τράπεξαι) 1 25. 
6 τηϑ ρ:15 ὈΠ18115 ὈΙο απ ΧΙ 468 6, --- Διουργὴς κλίνη ΧΙ 
4866, οἵ, 1.28 Ὁ (εὐναῖον λέχος, ΟΥϊθθ. γουρδ). κύλιμκες ΧΙ 
4806. οἶνος 1 20Ὁ. 286. 298.6. 818. 891. 880. ΤΥ 1676. ΧΙ 

4188, οὗ βαδθρίιϑ. σῦκα Π|Ι ΤΌ, 
Χιτωνέα γ. Γάρτεμις 
Χλόη γ. Ζημήτηρ 
Χοάσπης βπνίῃ5 δα ϑυβῶ τρια 11 46}. 
Χόες ξορτή 8, Ῥοτηορποηΐθ ᾿πϑυϊαΐο Χ 4816. 
Χοίραπος ποτηθηῃ 6 Ιϑοαπὶ ΙΡ 178 ἃ. 
Χοιρίλος ὃ ποιητής ἃρα Ατοποίϑυτη Π611ὰὸ [οΐα5 ΝΠ] 8484. 
Χοοπότης τ. Ζιόνυσος 
Χοράσμιοι: ΟΥ̓ΜᾶΤδ, ρα 608 πϑϑοϊύαν ΠΠ 70. 
Χορηγίς ταρτοτίκ, Αὐἱβύορομῦβ 86 16χ Χ1Π 5770. 
Χορόνικος γ. Τελένικος 

Χρεμωνίδειος πόλεμος ΥἹ 280 ἵ, 
Χρύση Χοπορι 1886. ΒΟΥΟΥ ἃ Πιϑοθάδθυηομ15 οοοῖθῶ ΧἼΠῚ 609. 
Ζρυσηίς ῬοΒ.1Π]οηὐ8.6 οὐπθ88, ΧΙ] 6609. 
Χρύσιλλα ἡ Κορινϑία, Τελέου ϑυγάτηρ, ΙομἿ8 ροθίθθ οὖ Ῥϑι10115 

ατηῖοθ, Χ 4808. 
Χρύσιππος ῬοΙορὶ5 ἢ. ὃ Τιδῖο 5ῖνθ ἃ Ιουϑ τρύυβ ΧΠῚ 602} 56. 
Χρύσιππος 5ε]ζοῖον 1 22α. 

Χρυσίς τηογούτιΣ ΧΠῚ δὅρ7, 587 8. 
Χρυσόγονος ὑἱοίοθῃ ἴῃ ΑἸΟΙ 8.415 πᾶῪ] τὸ τριηρικὸν οδπθη5 ΧΙ 

6385. 
Χρυσογόνου ἰἰὈϊοῖτ15 ραύθυ οὐτα ϑίγωϊομπίοο οοἸ]οουύαβ ὙΠ] 8806. 
Χύτροι Αἰμποπϊοηβίυτη ἔουῖθθ ΤΡ 129ἀ. 1804. 
“χώνη Ὀϊούϊτα! ΑἸΠΘμΘη515. σΟρηοτθη Ἃ 4368. 

ΨΦαμάϑη ταργούτιχ ΧΠῚ ὅ866. 592 6. 
Ψαμμήτιχος ὁ Αἰγυπτίων βασιλεύς 6 Ῥαΐοτα, δ6πθ8, Πρανιὺ ΥἹ 

231 ἃ. ΝῊ: ἔοπίεβ ἱπᾶδσατο οὐ Τἰργαθ ἀοβοεύθ, ρϑυυθϑύθδνθ 

ϑὐυσοῦραῦ ὙΠΙ 345. 



180 ΠΙ| ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Ν 

Ὠδωνία ΤὨτγΘοῖδα τϑοῖο: ῥόδα ΧΥ 688. 
Ὠχεανός ΗδΥΟᾺ]1 530115 πανιρίατα ἀθαϊῦ ΧΙ 4694. 

Ὥκιμον ταρτοίσὶσ ΧΠῚ ὅθ7ο. ὅ706. 87. 
᾿Ωχκυρόη Ὡσταρπδ, ΠΏΡΥΔ51 ϑδτῺ1 οὐ Ομ βιθῖβ Π]1α, δταθία 8Ὸ 

ἈροΠΠμ6 ὙΠ 288 6. 
ἱφρῶν ἵερόν Αὐμοπηῖβ 1 880. Αὐμϑηΐθηβθβ Ηουβ ΠῚ 8.8888 5868 

οοούδβ οδγ65 βϑουβοαθαμπὺ ΧΙΥ͂ 0668. Ὧραι αἵ τέσσαρες ἴπ 
Ῥοιρα Ρίοϊθιηδοὶ Υ' 198 Ὁ. 

Ὡρεῦῖται ΤὨδοάοταμι ρτγϑθϑυϊριαὔθογθμα βίαίαθ ποπογδττιπὺ 1 190, 
ρέων Ῥ]δίοπθῃ Ῥ]οϊδάττη τηδίγθμι δηλοῦθ ρθυβθουΐα ΧΙ 490. ἢ, 
Ὦχος ὁ Περσῶν βασιλεύς, Ὠοτηο ΒΟ γῖα5. οὐ ᾿υδύυαβ ΧΠ δὼ. 

ἈΑδρυρύϊογαμῃ νἱοΐου ΠΥ 1800. 



᾿ἀβαμβάκευτα ΤΥ 148 εΓ. 
ἀβλεννής 1. α. δαφὶς ἢ βελόνη 
ΨΠΠ 8581. 

ἄβουνα (συκάμινα) 11 51. 
᾿ἀγαϑὸς δαίμων (πόσις) ΧΥ 
᾿ς θ780. 692 {--698 6. 
᾿ἄγγαροι 1Π| 1228. 
᾿ ἀγγελικὴ πάροινος (ὄρχησις) 
᾿ς ΧΙ 6296. ν. παροίνιος 
᾿ἀγγοϑήκη (ΔΙΘχδπά ΓΙ 1) 1. 6. 
᾿ς ἔγγυθήκη Ν᾽ 2106. 
ἀγελαῖοι ἄρτοι 1104. 
᾿ἄγημα Ὗ' 194 6, 
᾿ἀγησίλαος (Ἄιδης) 1Π| 99}. 
᾿ἀγκύλη ΧΙ 1824. ἀπ᾿ ἀγκύλης 
᾿ (κοττάβου πρόεσις) ΧΥ 667. 
ἀγκυλητοὶ κότταβοι, ἀγκυλητὰ 

᾿ δόρατα ΧΙ 1826, ΧΥ 6670. 
"Ἄγκών γν. Ἅγνεών. γλυκὺς ᾽4γ- 
᾿ κών ΧΙ δ168. 5404. 
᾿“γνεών (ρούϊα5. ᾿Ζγκών) ΧΙ 
Ι δ]δὲ, οἵ, δ, 
ἁγνὸς ἰχϑύς ὙΠΠ 85θ8. 
᾿ἀγνωτίδια (ρ5068) ΠῚ 118 ο. 
᾿ἀγοραστής ΙΥ 111. 
᾿ἄγρωστις Ὑ1Ι 296 ἔ 5366. 
ἀδελφός, οἴγταοι ΤΧ 8788. 
᾿ἀδέσποτοι (Τιϑοοτ65) ΥἹ 271. 
᾿ἄδικος ἡμέρα (ινδἐἐζυν) 111 

980. 
ἄδυψος (ἣ) 11 58. 
ἄδρυα (μῆλα) 111 88 8. 
᾿ἄδωνις μἱϑοῖὶθΒ ὙΠ1Π 3323. 
᾿ἀείσκωπες ΙΧ 391. 
᾿ἀείφρουρος μελίλωτος ΧΥ 685. 
ἀεροβατικός 111 99. 

ΤΥ ΙΝΌΕΧ ΟΤΙΟΒΒΛΗΥΜ 

ἀερονομικός 1171 99 Ὁ. 
ἄξοι Ἱ 2676. 
ἄξυμος ἄρτος 111 109 ο. 
ἀϑέρα ὕμγηηὶ ΥἼΙ 808. 
ἀϑερίνη Ν1Ι 2888. 8298. 
αἰακίς 5. αἰακίξ (κύλιξ) Χ1 182. 
αἴγεια κρέα ΤΧ 402 οα. 
ἄνκλον (Π ογθη565, ᾿ιϑοοηθ8) ΙΥ̓ 

188. 1890 0. 1400. 

αἴλινος (ὠδή) ΧΙΥ͂ 618. 6190. 
ν. λένος 

αἱμώνια σῦκα (Ρ6γ11) ΠΠ 76, 
αἰολίης ρΡιϑοὶδ 1. α. κέχλη ὙΠ 

808 ἃ. 8ῖν8 1, α. κορακῖνος ΤΙ 
808 6. 

αἴολος (σκάρος) Ἴ 820. 
αἶσα 1. 8. μερίς (Ατρὶγ!) ἼΠ 

8084. 
ἀκάϑαρτος (γυνή) 1Π 998. 
ἀκακαλλίς ἴ. α. νάρκισσος ΧΥ͂ 

6816. 
ἀκαλήφη (ρ]φπΐα)11 624, (οϑύγθ8) 

1Π 9040. 
ἄκανϑια «τον ΧΥ 0808. 
ἀκανϑίας (γαλεός) ΝΠ 2944. 
ἁἀκάνϑινον ἔλαιον 11] 618. 
ἀκάνϑου καὶ δοιῆς καὶ ἀμπέλου 

στέφανον (ρα Αδργρίϊο5) 
ΧΥ͂ 6808. 

ἀκαρνάν Ρίϑοῖ8 ΥΠΙ ϑὅ6᾽. 
ἄκατος (ποτήριον) ΧΙ 182. 1. α. 

φιάλη 028. 
ἀκέφαλοι στίχοι ΧΙΥ͂ 6828. 
ἀκίνινος στέφανος ΧΥ͂ θ80α. 
ἀκκιπήσιος (αοοΐροηδϑο}) ὙΠ 

294, 
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ἄκολος (ΤΠΘΡΔ 1) ΧΙΥ 622 ἃ, 
ἀκόνιτον Π1 85}. 
ἀκρατέστερον Χ 4248. 
ἁκρατίζεσϑαι, ἀκρατισμός 1 

11}Ὀ0 6α. 
ἀκρατοκώϑων ΧΙ 488 6. 
ἄκρατον ὕδωρ 11 44}. 
ἀκροκώλια (6118) 1Π| 9ὅ 6-96 Ὁ. 
ἀκρολίπαρος ΙΧ 888}. 
ἄκταῖζαι (περιβλήματα Περσικά) 
ΧΙ 5254. 

ἀλαβαστὶς πέτρα 2066. 
Τἀλβατάνης ΧΙ 494}. 
ἄλεισον 1 1268. ΧΙ 1788 8---Ο. 
ἀλειφατίτης ἄρτος 117 110}. 
ἀἁλεκτορίς ΙΧ 818 Ὁ (οἴ. ρτϑοί. 

γ0]. 1 Ρ». χι). 8146, 
ἀλέκτωρ (σαλπικτής) 1Π1 99 ἃ. 
ἀλέκτωρ (υἷγρο) 111 98}. 
ἀλέκτωρ Ἰδαῖος (αὐλός) ΤῊ 184. 

185 ἃ. 
ἀλέκτωρ ΙΧ 8144. 
ἀλεατρυών ΙΧ 8180 -- 814, 

891 46. 
᾿ἡλεξανδροκόλακες ΧΙ 588 ἢ. 
ἀλευρῖται ἄρτοι 11] 1158. 
ἀλητήρ ϑ8ο]δαῦϊο (ΞΟ ΟὨΙΟΓ 1) 

ΧΙΝ 6814. 
ἀλῆτις (ὠδή) ΧΙΥ͂ 6189. 
᾿λλϑηφιὰς ἄμπελος 1 81. 
ἄλιμος (ἡ) 11 581. 
ἁλίπαστα (κρέα) ΧΙΥ θὅ88. 
ἁλμάδες ἐλᾶαι 1| 56}. ἃς κο- 

λυμβάδας καλοῦσιν ΤΥ 1888. 
ἁλμοπότις Πῆύνδος 1 828. 
ἁλμυρίς (κράμβη) ΙΧ 8696. 
ἀλφησταί (ρ1580658) ὙΠ 2818 

566. 
ἀλφίτων ἔκχυσις (ὄρχησις) ΧΙΥ͂ 
629 ἢ, 

ἀλώπεκες 1. α. ψόαι ΤΧ 899}. 
ἁλωπεκίας (γαλεός) Υ11] 294 ἃ 6. 

ὙΠ] 8δθο. 
ἁμάδεα (αἴμάδεια οομ]) σῦκα 

ΠῚ 1768. 
ἀμάλαι ΧΙΥ 6184. 

ΙΥ ΙΝΌΕΧ ΟΠΟΘΒΑΒΥΜ 

[3“μαλϑείας κέρας Ῥοουϊαπι ΧΙ 
188 ο 84] 

ἁμαμηλίδες (1οΠ68) οὐ ὁμομηλίς 
δὲς ΧΙ 650 ο---Ο, 

ἁμάραπος ΧΥ͂ 681}. ἀμαράκι- 
νον μύρον 6886. ἀμαράκινος 
στέφανος 6186. 

ἄμβικες ΧΙ 480α. 
ἀμβροσία 11 890. ΧΙ 418 α. 
ἀμβροσία 1. α. κρίνον (Ὁοτίη- 
{81 ΧΥ͂ 681}. (οἱ) 684 8, 

ἄμης (ἄμη Ἰοπο8) ΧΙΥ͂ 644, 
ἀμητίσποι 1Ὀ1α. 

ἀμίαι 1 211 6---218 ἃ. εὔγτθοπ 
8244. 

ἀμίς 1 116---Θ. 
ἀμιτροχίτων ΧΙ δ28α. 
ἁμολγός, ἀμολγαία μᾶζα 1Π 

115 ἃ. 
ἁμόραι ΧΙΝ 6464. 
ἀμορβίτης (ϑ΄Ί6.11) ρΙαοοπία ΧΙΥ͂ 

6046. 
ἀμπελόπρασα ΤΧ 5111. 
ἄμπελος Ναξία ΤΠ 534. 
ἀμπέλου στέφανοι ν. ἀκάνϑου 

στέφανοι 
ἀμπέχεσϑαι 1 2106. 
ἀμύγδαλα, ἀμυγδάλαι Τ| 820 

--ὅ4ο. 
ἄμυλον ΧΙΝ ρ4τ, 648 6. 
ἄμυστις ΧΙ 1886. 
ἀμφαμιῶται ν. ἀφαμιῶται 
ἀμφίας οἶνος 1 818. 
ἀμφίϑετος φιάλη ΧΙ δ018--α, 
ἀμφικύπελλον ΧΙ 1880. 
ἀμφίπολος ΥἹ 2610. 
ἀμφιφορεύς ΧΙ 5018. 
ἀμφιφών ΧΙΝ θ488. 
ἄμφωξις ΧΙ 188. 
ἄμωτα (καστάνεια) 11 548, 
ἀνάβραστα κρέα ἸΧ 8846. 
ἀναγπόσιτος 11 418. 
ἀναγραφαὶ δείπνων 1 δ 8. 
ἀναδενδρίτης οἶνος 1 818. 
ἀνακεῖσϑαι 1 2864. 
ἀναπάλη ΧΙ 0819. 



Ὑ ᾿ 
ΕΒ. 

ἀναπίπτειν Τ 250. 
ἀναρίστητος Π 416. 
ἀναρίτης (.  ἀνάρτας) ΠῚ 868 Ὁ. 
ἀνάστατος ἄρτος 1Π| 1148. 
ἀναφαία ἣ ϑερμοποτίς τς 

ἴθ 868) ΧΙ 7888, 
ἀνδρεῖα (Ὀτείθῃβεβ) Ιν1480.ο.8, 

Ἴ κμὰ (ὄρχησις) ΧΙ 6296. 
ἄνθη Σαμίων ΧΙ δὅ40. ὅ418. 

γνϑίας ὙΠ 2828, γ. ἵερὸς 

ψιηρέστερον Ἰει 4244. 
νίσωμα Χ 4418. 
ἀνοσία ᾿ἀφροδίτη ΧΠῚΙ ὅ89 Ὁ. 

γτινόειος (στέφανος) 6 Ἰοΐο 
(ρα ΔΑἸδχδηανῖηο5) ΧΥ 
θ11α--ἢ 
νυπόστοτος (ἱπυϊοίι5) 111 98 ο. 
οἰδοί ἄρα Ἠοτηθσυτα 1 14}0-α. 
παλὸς ἄρτος ΠΙ| 118}. 
πᾶστος γ. πάσασϑαι 

εὐ διδόναι ὙΙ 
2298 α---224}Ὀ. 
πόπινος 1. α. μακτρισμός ΧΙΥ͂ 
629 ο. 
ποποτταβίζειν, ἀποκποτταβι- 
σμός ΧΥ θ66- 6668. θ67ο. 

Β μμα ΙΧ 409. 4108}. 
ὄνιπτρον ΤΧ 409. 
νέψασθαι ΤΧ 4081. 

ΤΥ ΙΝΌΕΧ ΟΙΟΒΒΑΒΥ͂Ν 188 

ἀποπάτημα γ. ἀποτράγημα 
ἀποπυρίας ἄρτος 1Π 1116. 
ἀπόπυρις ΥἼ1Π 88448--, 
ἀπορρώξ τῆς πόλεως (.. 6. Αἰμο6- 

ΠδΥαΤ) Σάμος ΠῚ 994. 
ἀπόσιτος 1 416. ΝΙ 9476. 
ἡ ἀποστολικοί(τρόποι) ΧΙΥ 6814, 

οἵ. δάῃ. 
ἀποτηγανίζειν ΜΙ 2298. 
ἀποτράγημα (απο ἀποπάτημα) 

ΧΙΝ θδ8οα, οἵ, δάῃ. 
ἀἁποφράσης Ὑἱ 2610. 
«ἄπτεροι Πελειάδες ΧΙ 4918. 
ἄπυροι τρίποδες 11 888. 
ἄπυρος λέβης (Ἠοιηοτὰ8) ΧΙ 

4ρ8α. 
ἄπυρος οἶνος 1 814. 
ἀπύτης (κῆρυξ) 111] 98. 
ἄρακις 5. ἀρακίς (ΑΘΟο]61565) 

ΧΙ 5602 (ο. 108 οχίγ), οἵ. δᾶπ. 
ἄραξις (δράμις 3) ἄρτος (Αὐμᾶ- 
Τα 68) {Π|.114}. 

ἀργυρὶς χρυσῆ ΧΙ 1848. 
ἀργυρίς (δραχμή) 1Π 98 8. 
ἄργυρος οὖ χρυσός ΥΙ 281}-- 

2820. 288 8--- 284. 
ἡ ἀργυροτρύφημα ([οντῦ. ἀρτοτυ- 

φοτρύφημα) ΧΙΝ 6414. 
ἀργυρώνητοι ν. χφυσώνητοι 
ἀργυρώματα οὖ χρυσώματα ΥἹΙ 

228 9-281}. 
ἀρέσχεια 1. ᾳ. κολακεία ΝΙ 258. 
ἀριστᾶν: ἠριστάναν Χ 4221. 

428 ἃ. 
ἀρίσταρχος (Ζεύς) 1Π| 990. 
ἀριστόδειπνον Π 478. 
ἄριστον 1100. Υ͂ 1988. 
ἁρμονίαι ΧΙΥ 60240---Ο2θ8. 
ἀρνευτὴς ἵππουρος ὟἼΠ 8044. 
Τἄροκλον ΧΙ 1888. 
ἄρον ἱάρωνια 1. α. δρακόντιον 

ΤᾺ 5711: 
“ἡρπαλύκη (φδή) ΧΙΥ͂ 6199. 
ἁρπαστὸν τὸ διὰ τῆς σφαίρας 

Ι 14, 
ἀρρυϑμοπότης Χ 4454. 
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ἄρτοι 1 1081--1168. ἄρτος 
οὕγιθοθ ΧΙ 4894. ν. πλα- 
κοῦντες 

ἀρτολάγανον 111 118 ἃ. 
ἀρτοπτίκιος ἄρτος Π71| 118 8. 
ἀρτύειν 11 088. 
ἀρτύματα 11 67, 
ἀρύβαλλος ΧΙ 1881. 
ἀρύσαινα (ἀρύταινα) Χ 424}. 
ἀρυστῆρες Χ 4240. 
ἄρυστις οὖ ΒοαγΙδογίπτα οὖ πόσις 

᾿Ιώνων (3) ΧΙ 1881., οὗ δάπ. 
ἀρύστιχοι Χ 4240. 
ἀσκαλώνια σῦκα 1Π| 188. 
ἀσπάραγοι (ἀσφάραγοι) 11 626 

-θ88. 
ἁστακοί 1 ΤΌ. 1. αᾳ. κάραβοι 1Π 
104{--10ῦ ἃ. ν. ὀστακός 

ἀστάνδης ΠΙ 1228. 
ἀσταφυλῖνος ΤΧ 8Τ11α. 
ἀστερίας (γαλεός) ὙΠ 294. 
ἀστράβηλοι 5. στράβηλοι 1Π| 868, 
ἀστῦτις (ϑρῖδαξ) 11 69. 
ἀσύμβολος κώϑων 1 8064, 
ἀσχέδωρος 1. ᾳ. σύαγρος (5161) 

ΙΧ 4020. 
ἀσώτιον (ἀσωτεῖον) ΤΥ 1648. 

169 8. Ὁ. 
ἄσωτος, ἀσωτία ΤΥ 108 ἃ 5αα. 
᾿ἀταβυρίτης ἄρτος ΠΙ 109. 
ἀτασϑαλία 1 124. 
ἁτταγᾶς ΙΧ 881:---8880. 
ἀτταγεινός Ῥ150185 1. ᾳ. σκεπῖνος 
ΨΙ 822. 

ἀτταγῆνες ΤΣ 888. 
ἀττανίτης ῬϑηΪ8 1. α. ἐπίχυτος 
ΧΙ 6450. 6418. 

ἁττάραγοι 1.α. ψωϑία ΧΙΥ͂ 646ο. 
ἀἁττικοπέρδιξ 1ΠΠ1 115. 
αὐλή Ν' 1890. 6. 
αὐλήσεως ὀνομασίαι ΧΙΥ 6180. 
αὐλητική ΤΥ 184α- -ἴ, 
αὐλοί ἀρὰ Ἠοχηθυθτα 1 168. 

γαγῖδ ρθμθγῶ ΠΥ 1τθ 6 ἢ, ΧΙῪ 
6166. 618 "ο. 681 6. 684 ἢ. 
γοοϑΌ}1 Θσρ]]οαῦϊο Υ 189 Ὁ ο. 

ΙΥ ΙΝΌΕΧ ΟἸΟΞΒΔΗΥ͂Μ 

αὐλοί 1. α. σωλῆνες ΠΙ 90. Ὶ 
αὐλών (ὃ, ἡ) Ὗ 1896ἀ. π 
αὐλωπίας ΝΠ] 8326}. 
αὐλῶπις Υ̓ 1896. 
αὐτίτης οἶνος 1 816. , 
αὐτοκάβδαλοι. ΧΙΥ 6218. 0220. 
αὐτόκρατος οἶνος Ι 821. 
αὐτόπυρος, αὐτοπυρίτης ἄρτος 
1 110 6. 

αὐτόσιτος 1 476. 
248. 

ἀφαμιῶται 5. ἀμφαμιῶται (Ότε- 
[6 η868) ΥΊ 268 ἢ. 

ἀφέται (μδοομεβ) ΥἹΙ ὙΠ 
ἀφϑονέστερον λίβα Ἃ 4244. 
ἀφόρητος (ἱηπέοσον) 111 988. 
ἀφρῖτις (ἀφύη) Υ11 284. 28ὅδ. 

825 Ὁ. 
ἀφρός σὴ 1. ᾳ. ἀφύη 

2860. ΒΡ ον 
ἀφύη ὙΠ 2845 5868. οὕσιμου 

ΥΙΙ 8244. | 
ἀχαίνης ἄρτος ΤΠ 109 6. 
ἄχαρνος ὙΠ 2808}. 
᾿ἀχίλλειος μᾶξα 1Π 1141. ᾿ 
ἄχραντον πυρί (ἔκπωμα) Χ᾿ 
6866. 

ἄχρηστος (Ἰηέογον) 111 918. 98 
(φιιΐ ογασιυιίν, ποην αὐσοερί 
ΠΙῚ 980. ; 

ἄωτον (Ογρτ) ΧΙ 1888. 

ΥΙ ἯΙ οι, 

βαιόνες ὙΠ 2888. 
βάκκαρις ΧΥ͂ θ906--ἢ. 
βακχικοί (τρύποι) ΧΙΥ͂ τ ἋΣ 
βάλχος (φ15015) ΠῚ 1180. ὙΠ 

8188. 1. α. χελλών ΠῚ 
βαλχύλος ἄρτος (ΕἸΘΏ ΠΗ 11 
ἀἐτιο δ 
ὅ01 α-- 

βάλανοι Ζιός “ἊἌ, ,. η.: 
5804. δ4οα. Ξ 

βαλάντιον 1. ᾳ. ἀκόντιον ὠ. : 



βαλανωτὴ φιάλη ΧΙ 5602. 
Βαλλητύς (ἔοτ!86), λιϑίνη βαλ- 

λητύς ΙΧ Δ0θὰα. 407 ο. 
χλλίζειν, βαλλισμός ὙΠ]|Ι 862 

 8--Οα. 
αμβραδόνες ν. βεμβράδες 
ταν ἢ βάρμος ΧΙΥ͂ 68θ6ο. 
βάρακες (μᾶξαι) ΤΥ͂ 1404, οἵ, 

ἼΘΉη 
βιτον ΤΥ͂ 1186. 182 ἢ. 

βάρδοι ΤΥ 1526, οἵ. δάη. ΥἹ 
2464. 
βαρὺς αὐλός 1. α. Φρύγιος ΤΥ͂ 
1858 

; (βάρμος) ΤΥ 1828 
60856ο. 

βασίλεια σῦκα 11 706. 788. 
 βασιλίδες ἰσχάδες 11 708. 
Ἰασίλειον μύρον ΧΥ 6904. 
Ἰασιλικαὶ γῆμαι 111 870. 906. 
τελλῖνανι 9006. “ 

ασιλικοὶ νόμοι 1 81. οἵ. δι. 
Ἰασυνίαι ([)6111) ΧΙΥῪ 646. 
Ἰατάνιον 5.πατάνιον ΤΥ 109 ἃ -ἴ. 
Ἰάτια 1. α. συκάμινα (ϑε]ατα 11) 

δ1 ἢ 
ατιάπκη, βατιάκιον (Ρ6γ1886) Χ] 
1840. 

ἅτος, βατίς ὙΠΙ 2860--Θ. 
ἄτραχος Ὁ18015 ὙΠ 2864. 
χυκαλίς ΧΙ Τ84Ὀ . 
ελόνη 1, α. ῥαφίς ὙΠΟ 8194. 
Υ, ἀβλεννής 
μωβράδες (Αἰύ101), μεμβράδες 
βαμβραδόνες (810.}1}) ΥἹΙ 
281 Ὁ--ἴ 

ἀφύη ὙΠ᾿ 28164. 
Ὄθβερι (οΟ πο] τη) ΠῚ 98 Ὁ. 
Ὁ (ΒΘ δ π1) ΧΙΝ 6228. 

(μᾶξα) 1Π 1148, οἵ. βά- 
ἐς 

σὰ "- βησία) γοοπα ΧΙ 

3λ, ἄμπελος, βίβλινος οἶνος 
δι Ὁ 

ἡλιολώϑας Ὀϊάγτατι ΤΥ͂ 189. 
Ατησπλεῦε ἜΕΕ, 

ΠῚ 

ΤΥ ΙΝΌΕΧ ΟΙΟΘΒΑΒΥ͂Ν 188 

βῖκος ΧΙ 1844. 
βιστάκια ν. ψιττάκια 
βλέννος ὙΠ 2888. 
βλεψίας 1. α. κεφαλῖνος Υ 11806 ἢ, 
βλῆμα ρδηῖβ ΠῚ 114. 
βλωμιαῖοι ἄρτοι ΠΠ| 1146. 
βόαι 1. α. σάλπαι 1 821. 
βόακες (Δἰμιο), βῶκες, βόηκες 
ὙΠ 2866--2870. 8180. 

βόες τ. λαρινοί 
βοή 1. α. πόλεμος Υ 1188. 
βολβῖναι 11 64} ο. 
βολβιτίνη ὙΠ 818. 
βολβοί 11] 68 ἀ---64Ὁ. 
βολίζη Ι 2670. 
βομβυλιός ΧῚ 1844. ν. Σαυρία β. 
βοσκάδες ΤΧ 8954. 
βότις Ρἱβοῖβ (βατίφ) δὲ Πθυρϑ 

ὙΙΙ 2864. 
βότρυς ΧΙΝ 668 586. 
βούγλωσσοι ΝἼΙ 288 8Ὁ. 
βουκολιασμός (ὠδή) ΧΙΝ 619 8. 
βουκολισμός (αὔλησις) ΧΙΥ͂ 618 ο. 
βουνιάδες 1 44. ΙΧ 869}. 
ράβυλα (βράβιλαλ 1. ᾳ. κοκκύ- 
᾿ “ α αὐ ας Κ16611) ΠΠ| 49, 

ὅθ0δἃ. 
ἡ βραττέμη ρϑυῖβ 1 1149. 
βοένϑις (Ογρτ111) 11 69. βρέν- 

ὅειον (μὐρον) ΧΥ͂ 6904 6. 
βρέχειν 1 288. 
βοίζειν 1 8888. 
βρομιάδες ΧΙ 184, οἵ. δάῃ. 
βροτοκέρτης (κουρεύς) ΠΠ 989. 
Βρυγινδαρίδες ἰσχάδες (ΠΒο- 

ἀϊογατα) ΧΙΥ͂ 652. 
βούτεα 1Ι δθα. 
βοῦτος, βοῦτον Χ 4410. 
βρῶμα ΧΙΝ 641. 
βύβλος ἡ στεφανωτρίς ΧΥΘΤΘ6 οά. 
βωλητινὸς ἄρτος 1Π 118 ο. 
βῶξ ν. βόακες 
βῶρμος (ὠδή) ΧΙΥ͂ 6191. θ208. 

δος (γάλος οομϊ) ρΙ8οῖ8 ὙΠ 
8151, 

ὅ0 
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γαθεῖν 1. ᾳ. χαίρειν 1Π 98. 
γάλα ὄρνιϑος Τί ὅτ ἃ. 
γαλαϑηνοὶ χοῖροι 5ἴτα ΙΧ 896. 

γαῖ. ἦτορ, τέκος 8968. 
γαλαρίας ν. καλλαρίας 
γαλεάγρα ΧΙΝ 61θο. 
γαλεοί 11 294ε---295. 
γαλῆ γίδοϊβ Υ11 828. 
γαλλερίας 1. α. ὄνος ῬΙδοῖΒ ὙΠ 

8101: 
 γαλλιὰας (γλήνας ΘΟΠ1}1Χ 899}, 

οἵ. γταθῇ, γοἱ]. ΠῚ 
γάρον, ὀξύγαρον Υ̓ 8666. γάρος 
1 670. 

γαρότας (βοῦς) ΠΙ 984. 
γάστραι 1. α. γογγυλίδες (866- 

ἀδΘμΊο1}1}1), 1. ἃ. χράμβαι 
(Βοϑοί!) ΓΧ 869 ἃ. 

γάστρις φῬ]δοοπία (Ογθίθῃβθβ) 
ΧΙΝ 647. 

γελοιασταί ΥΙ 246 ο. 
{(Γελώνειος (πλακοῦς) 

θ46 ἢ) 
γελωτοποιοί ΧΙΥ 618 ἃ 566. 
γενεᾶτις (τρίγλη) ΥΠΙ 8241. 
825 ο. 

ΧΙ 

γενναία σταφυλή, γενναῖα σῦκα 
ΧΙΥ θὅ8 α6. 

γεράνειον 1] 638. 
γέρανος ΙΧ 8986. 
γεργέριμοι 11 ὅ6 οἄ. 
Τέργιϑες (ΜΙ]ΘΒ]οΥατ Χ 1 ὅ24 8. 
Τεργῖνοι ΥΙ 258 ἔβαα. 
γεύεσϑαι, γεῦμα ΙΧ 880α--ἴ, 
γήϑυον ΧΟ 9.1 
γητυλλίδες 1. αᾳ. κεφαλωτά ΙΧ 

811 6---872 Ὁ. 
γιγγράινοι αὐλοί 5. γίγγροι ΤΥ͂ 

1τ41--͵ΙΤῦ Ὁ. 
γίγγρας ΧΙν 618. 
γίγγροι γ. γιγγράινοι αὐλοί 
γλάνις ὙΙ 8111. 8128. 
γλαυκίον ἃγ18 ΙΧ 8980. 
γλαῦκπος ὈἱδοῖὶΒ ὟΙὝΡ̓Ὶ 296}0-- 
297 0. 

γλαύξ (ὄρχησις) ΧΙΥ͂ 629 ἢ. 

ΙΝ ΙΝΡΕΣΧ ΘΙΟΞΒΑΒΥ͂Ν 

γλυκίνας (Ογθίθῃβοβ) ΧΙ θ4δά. 
λυκὺς ἀγκών ν. ζγκᾶν τ᾿ 

γλυκυσίδη 1Π τρῖ. 
γλύξις 1 816. 
γλῶσσαι Μετουγϊοβαοναθ 1686. 
γναφεύς Ῥ᾽ΒοὶΒ 1 2970. 
γόγγροι ὟἼΠΙ 288 --Ζ908. 298 

--2940. 
γογγυλίδες 14ςα. ΤΧ 869ώ--Ο: ἢ 

οἵ ΤΥ 6: 
Γόγγυλοι Τ6111 ΤΥ 1138. 
γοῦρος 8. γῦρος ΧΙΥ 0458, 
γουττᾶτος (πλακοῦς) ΧΙ͂Υ͂ θ4764, 
γράβιος ΧΥ͂ 699 6. 
γραμματεῖα (ϑγτοτατη) Υ 210, 

ΧΙΠ δοττ: ᾽ς 
γραμματείδιον (ηϊογ) ΤΙ 494. 
γραμματικὸν ἔκπωμα ΧΙ τ848 

π--4610. | 
γρῖφοι Χ 4480 8366. ' 
γρύλλοι 1. α. ἐγόγγροι ὙΠ 2880. 
γυάλας (ΜΙορσδτοηβ68) ΧΙ 4070. 
γυμνοπαιδική (ὄρχησις) ΧΙ 
6804 6. 6810 6. ͵ 

γυναικομανής, -μανία ΧΙ 4646. ᾿ 
γυναικονόμοι ΥἹΙ 2484--ο. 
ἐκ γύρεως ἄρτοι 111 118 ἃ. 
ἡ γωσλώανιον ογαβύσϊ τα ΧΙΥ͂ 

θ414. 

Δαιδάλου ἔργα Π 8010. 
δαῖς ἐίση 1 12ε--188. δαῖς ἷ 

ϑάλεια 1 240. Π 4064, 
δακτυλεύς ἴ. α. κεστρεύς ΥἹ 

807. ΗΠ 
δακτυλικοὶ αὐλοί ΤΥ 1τοῦ ΚΕ 
δάχτυλοι (ὄρχησις) ΧΙ 
δαπτυλωτὸν (ξειπωμοὴ ΧΙ 
“αμασκηνὰ κοκκύμηλα 1 49 
δάπτειν ὙΠ 8088. ἢ 
δάρατος (-ον Ὁ") ἄρτος (ΤᾺββαῖν ἣὰ 

1ΠΠ 1104. 114Ὁ. Η 
δαρδάπτειν ὙΠΙ 8088. 
δασύπους 1. αᾳ. λαγώς ΙΧ 89 
δάφνινος στέφανος ΧΥ͂ 

6178. α 



δειδέχατ᾽ ἀλλήλους 5ἰπη. 1 18, 

Ζεινιὰς κύλιξ ΧΙ 467, οἵ. δά. 
4710. 
δεῖπνα ἘΟΙΠΗΘΙ 111 6. Υ 1988. 
φυλετιχά, δημοτιχά, φρα- 
τρικά, ὀργεωνικά γ. 5ΒΙΠρ0.]Ὁ 

δεῖπνα ἀπὸ σπυρέδος ΥΠ| 8688. 
δειπνεῖν: δεδειπνάναι Χ 4226, 
δειπνοκλήτορες 1 1171}. 
γειρῆται 1. α. στρουϑοί (Ἐ]61) 
ΙΧ 3928. 

Ἰέλετρον 1. α. φανός (Πο(:1) 
ΧΥ 6996. 
ελκανός (ρ15015) ΠΠ 118 Ὁ. 
ἕλφακες ὀπτοί ΧΙΥ 655. δέλ- 
φαξ, δελφάκιον θὅθ0-- θὅτδ. 
δέλφαξ, ὃ, ἡ ΙΧ 8146--871ὅ. 
δεϊφώκων ἡ ἡμίκραιραι 8846. 
ἔλφυες ΤΧ 815 8. 
νδρεα καλά οὖ μακρά (Ηοτη) 
1 288. 
ἑπας ΧΙ 788 Ὁ. 
πάστρον (ΟἸ1[οΥ11) ΧΙ 468 8. 
σποσιοναῦταν (1,8.001Π685) Υ]Ϊ 
211. 
": λαμπάδες ΧΥ 1018. 

ονίζειν Υ 189. 
Ἰόναι γ. ἀποδιδόναι 
ἡλισταί(Τιιοοτι65) ΧΙ 621 οἴ. 
νξος λύχνος ΧΥ 6994 οἱ 
ΟἹ. 1Π| 556, 18. 21, οἵ, δᾶ. 
ὃς Ῥοουΐτη ΧΙ 4674 - -ἢ, 
αἰδαίϊο 467. 1. α. ἅλως 4677. 
4. ποδανιπτήρ (Ογτοηδε1) 

αὐλοί ΤῊ 1161. 
δισμός ΧΙῚ 6308. 
οος Π  γτος ΠῚ 1108. 

ΤΥ ΙΝΡΕΧ ΟΠΟΘΒΑΒΥΜ 81 

δίφορος συκῆ ΠῚ τύ αν 178: 
δίφ. ἐρινεός 11 6. τρίφορος 
1014. 

δίφρος Ν' 1928. 
διφυής (Κέκροψ) ΧΙΠΠ δδδάα. 
δίψος, διψῆν Χ 4886. 
δνοφερὸν (ὕδωρ) 11 41. 
δοιοί 1. αᾳ. δύο ΧΙ 491. 
δόνακες 1. α. σωλῆνες ΠΙ 904. 
δοξομανής ΧΙ 4644. 
δορκάδες ΤΧ 8978. 
δόρκωνες ΙΧ 8978. 
δορπηστός [11 (δόρπον 11 6). 
δοῦλοι Ι 262}---267 8. 211 Ὁ 
-278. 

δρακοντίαι 111 Τ4 Ὁ. 
δρακόντια σῦκα 1Π 788. 
δρακόντιον ΙΧ 8114. 
δράμις, δράμικες Ῥϑπθ5 (Μδοθ- 
ΟΠ 68, ΑΥ̓ΠΔΠΙδΠ68) 11114Ὁ. 

δρυπεπεῖς ἐλᾶαι 11 ὅδε. οἅ. 
δούππαι (ἀγιρρα6) 11 ὅθ. 
δώματα (οι) ΝΓ 198. 
δωροφόροι ΥΙ 2068 6. 

ἔαρ τοῦ δήμου (οἵ ἔφηβοι) 11 
994. 

ἐγγυθήκη Νν 2091--2109. 
ἐγκέφαλος 1 ρ5[--6606. 
ἐγκέφαλος Ζ4:ός ΧΙ 5149. 5296, 
ἐγκέφαλος φοίνικος 11 11 ο---Θ. 
ἐγκρασίχολοι ΝΙ 284, 8001. 

8298. 
ἐγκρίδες 1ΠΊ110Ό0. ΧΙ 6486. 
ἐγκριδοπώλης ΧΙΝ 6486. 
ἐγκρυφίας ἄρτος (Δἰ{1ο1) ΠῚ 

110 ῶ}. 1159. 
ἔγχελυς ΝΠΙ 297 ---800α. ἐγχέ- 

λεις πλωταί 1. 4. ἐγχέλυες 
τε καὶ ἰχϑύες (Ποιὰ) ὙΠ 
2996. 

ἔγχυτοι ΧΙΥ θ44.. 6414. 
ἐδέατροι ΙΝ 1171 6. 
ἐδέσματα, 1Π12718.ἃ. ΧΙΥ͂ 6416. 
ἐθελονταί (ἀϊοο]15ἴα6 ὡρυᾶ ΤΊ6- 

Ῥ8πη08) ΧΙΥ͂ 6211, οἵ, δάῃ. 

ὅ05 



{ὃ8 

ΕΠ Ἰτἰΐοτω ΧΙ 4θ18. 
εἴδατα ΚΝ 198}. 
εἰλαπίνη, εἰλαπινασταί 286. 

ὙΠΠ 862 δῇ, ν. Ζεύς πᾶ. 1ΠΠ 
εἰλέατροι 1. 1110. 
εἰλεός (ἄμπελος) Ι 81Ὁ. 
εἵλωτες (ἕλεάται) ΥἹ]Ι 268ο. 

2128. 
ἑκατερίδες ΧΙΝ 6808. 
ἐχβολάς (μήτρα) 1Π 101, οἵ, 

δα. 
ἐκκύλιστος στέφανος γ. κυλιστός 

ἐκπίνειν ἴ. αᾳ. προπίνειν ΧΙ 
498. 

ἐκτομίς (μήτρα) 1Π| 1018. 
ἐλᾶαν 11 δθ8--ἅ. 
ἔλαιον 1 661--67ο. 
ἑλάνη ΧΥ͂ 699 ἃ. 6. 701 8. 
ἔλαφος (πλακοῦς) ΧΙ 646θ8. 
ἑλεάται ν. εἵλωτες 
ἑλεδώνη ΝΙ 818. 
ἐν ἕλει ᾿λφροδίτη (β8π}) ΧΙΠ 
δ 1. 

ἐλεοδύται [0611 ΚΡ 178 8. 
ἐλεός ΤΥ 1188. 
ἐλευϑέριον (ὕδωρ) ΧΥ͂ 6870. 
ἐλεφάντινον αὐλοί ΙΥ 1826. 
ἐλεφάντινον τάριχος ΠΠ 1170. 
ἐλέφας Ῥοσα]ατα ΧΙ 4688, 4698. 
ἑλιχτοὶ στέφανοι ΧΥ Οτθ6ῖ. 
ἑλιχρύσου στέφανος ΧΟ 680. 

6818. 
ἑλλοί (ἰχϑύες) ὙΠ 2ττ οἅ. 
ἔλλοπες ἰχϑύες ὙΠ 8080. 
ἑἕλλωτίς (στέφανος ΟΥθύθηβι 1) 
ΧΥ θήδβεν. ᾿Ἑλλώτια 58ϑοτδ 
(Οτϑύθηϑίατα οὐ Οου! αι  ] στα) 
101ὰ. 

ἔλοψ ἴ. α. ἀνϑίας ὙΙΙ 282 ἀ 6. 
294. 8004 6. 

ἔλυμοι αὐλοί ΤΥ 116δϑα. ΧΙ 
0801, ν. σκυταλεῖαι 

ἔμβαμμα ΙΧ 8θ8.. 
ἐμβασικοίτας ΙΧ 4698. 
ἐμμέλεια 1 206. ΧΙΥ͂ 680 6. 

θ81ἃ. Μολοσσική 629 ἃ. 

ΤΥ ΊΝΌΕΧ ΟἸΟΒΒΑΒΥ͂Ν “ἢ 

ἐμπέπτας (ἄρτος) ΧΙΥ͂ ᾿ | 
ἐμπυριβῆται τρίποδες ΤΙ 388, 
ἔνηφι ΠῚ 1000. 
[ἐνιαυτός Ῥοουΐυπι ΧΙ 7886 

οἵ. 84] 
ἐννεάχορδα, ΧΙΥ͂ 6805}.. 
ἐνόπλια (μέλη) ΧΙΥ͂ 0801. 
ἔντεα (δαιτός) Υ 198. 
ἐξαίρεσις ΙΧ 3810. ο--Θ. 
ἐξαμυστίζξειν ΧΙ 188. 
ἐξάρχειν Υ 1804. 
ἐξελεύϑερος ΠῚ 118}. 
ἔξοινος ΧΙΥ 6183.. ΧΥ͂ ρ8δὲ. 
ἐξορμενίζω 1 621 ἷ 
ἐξώκοιτος ῬΊβοβ ΨΙΠ 3826 
ἐπαγκωνισμός ΧΙΥ͂ 6808. 
ἐπάικλα 5. ἐπαίκλεια (ΠΆΘΟΤΒ: 

ΙΝ 140ἀ.6Ὁ, 141. ΧΙΥ͂ 642 
6646. ᾿ 

ἑπάμονες ὟΙ 2670. | 
ἐπανϑρακπίς Ῥϑηΐβ ΠῚ 1104Ὁ. 
ἐπάρχεσϑαι 1186. ᾿ 
ἐπεγχύτης 1. α. οἰνοχόος (Ε6116΄ 
Ῥομθ) Χ 4250. | 

ἐπεμβολάδες (φούία5 ἐμβολάδε 
ἄπιοι ΧΙΝ 6584. 

ἐπεσϑίειν (ἐπιφαγεῖν) ΤΥ 169. 
1τ 0α. 

ἐπεύνακπτοιί( ([δοοπθδ) ΥἹΙ 2116} 
᾿Επιγόνειον (ὄργανον) 7 1886 
ἐπίδαιτρον ΧΙΥ θά4θο. ἔ 
ἐπιδειπνίδες (ΜΙαοοαοπα5) ΧΙ 

θ88 8. (Οτϑβοὶ ΡΙουαυθ) 664. 
ἐπιδέξια πίνειν ΧΙ 4681, 
ἐπιδορπίς 1118: Υ 
ἐπιδορπίσματα, ἐπιδορπίξζεσθο, 
ΧΙΝ 640 64. ἔ. 6419. 6. 664 

ἐπιδόσιμα δεῖπνα ὙΠῚ 864 
ἐπιϑυμίς ΧΥ͂ ρ78ο. 
᾿Επικιχλίδες Π 6690. ἽΦ᾿ 
ἡ ἐπικρήδιος Βαϊ αἴο (νοῦθαβι 

ΧΙΥ͂ 6996. ἐ 
ἐπικύκλιος ([ουῦ. ἐγκύκλιος) πὶ ̓ 

κοῦς (Βγταοιβδ1) Ϊ 
ἐπιμηλίς 1Π 894. ΧΙΥ͂ 6606 
ἐπινομίς ΠῚ 974. οἷς 



, οτιδεύς (γαλεός) ΥἿΙ 2944. 
λους, ἐπίπλοιος ΤΠ 106 6--- 
88. 

"οἴεσθαι 1154. 
στ Χ 4468. 
πιτραπεξώματα ΙΝ 1τοῖῦ. ΧΙ 
641}. 

ἐπίφαλλος (αὔλησις) ΧΙῪ 618. 
ἐπιφορήματα ΧΙΥ 640 6ὁ-- 641. 
ἐπιφόρημα ᾿Αβυδηνὸν γοτΐο- 

ππ| 6418. 
ἐπίχυτοι ΧΙΥ 6480, οἵ. ἀττα- 

Ῥιτῆς 
γοχεύς ΠῚ 996. 
γος, ἐρανισταί ὙΠΙ 8626. 

ἐρέβινθοι ΠΕ 54 ε--ὅδ. 
ἐρυκίτας ἄρτος 1Π| 114 ο. 
ἐρινάδες 1Π 166. 
ἐρινεὼς συκῆ 1Π τόὰ. ἐρινεὰ 
σῦκα 1586. 706. ἐρινός 1046. 

ἐρέτιμοι (ΑἸθῖο1) ΝῚΙ 828 ἔ, 3298. 
φοι 1 40. ΙΧ 402ο. 

Εν ο. 
Ἰρυχτῆρες ((δθομθϑ) ΜῈ ΤΙ , 

ς τῆς πόλεως (τεῖχος) 111 
ἃ. 

ἀφροδίτη δ11 ο. 613 8. ᾿Εταί- 
σειος Ζεύς ὅ124. “Ἑταιρίδεια 
ἑορτή 612. 

ἐρὸς ἐπὶ δύο φροβίϊατα ἀρυᾶ 
Ἰοτηθτατα ΧΙ 498. 
τας ἄρτος 1Π|111 00. 114. Ξ 

ΤΥ ΤΝΌΕΧ ΟΓΠΟΞΒΑΗΥ͂Ν (89 

εὐδειπνία ΧΙ 4790. ΤΥ 149}. 
«εὐνοῦχοι (φοίνικες ἄνορχοι) ΧΙΥ͂ 

652 8. 
εὐνοῦχος (ϑοῖδαξ) 1 69. 
εὔομφον ἰ. α. ῥόδον (Ατοδα 68) 

ΧΥΝ 682ο. 
εὐωνέστερον Χ 4344. 
εὐωχία ὙΠΙ 868}. 
ἔφηβος (γῶβ8 ροϊονίατα) Χ 424. 
ΧΙ 4698}. 

ἑφϑοπώλιον ᾿(ΑἸἰθχδμάνϊμ ΠῚ 
940. 

ἐχῖνος Ῥ]δορηαΐα, ΧΙΥ 647 Ὁ. 
ἐχῖνοι ΠΙ| 914---Ὁ. 
ἑψητοί(Ναποτουϊα}Υ11801 ἃ-ο. 

ἐκ ξειῶν ἄρτοι 1Π 1151, 1. α. 
χονδρῖται 109 ο. 

ξεκελτίδες 1. 4. κολομύνται γ6] 
γογγυλίδες (Βοθοῦ!) ΙΧ 8698. 

Ζεὺς Σωτήρ (πόσις) ΧΥ͂ 678. 
692-698. 

ζυγίς 1. ᾳ. ἕρπυλλος ΧΥ͂ 681. 
ξυμίτης ἄρτος 1Π1 1090. 
ξωγάνης (σοοᾶῦ. ΒΕΘΌΥ]ΟΙΪΙη) 

ΧΙΝ 6890. 
ξωμοτάριχος 1Π 125}. 
ξωρόν, ἕξωρότερον Χ 4288-- 

4248. 

ἡβητήρια Χ 4256. 
ἤγανον ([ο1Π65) 1. 4. τήγανον 

ΥΙ 2290. 
ἡγητηρίας ΠΙ τάα. 
ἡδονή, φιλήδονοι ὟΙΙ 2784-- 

281. 
ἦδος (Διίο1) 11 67. ο. 
2 ἡδύβια ογυβύα]α ΧΙΝ 647. 
ἡδύγαιος (σικυός) 111 14Ὁ. 
ἡδύκωμος (αὔλησις) ΧΙΝ 618 ο. 
ἡδυλογία, ἡδυλογεῖν ΤΥ 1648. 

106 Ὀο. 
ἡδυποτίς ΧΙ 409 Ὀο. 
ἡδύσματα ΙΝ 1τ0δ4--ο. 
ἠϑάνιον (ΑΘργρί) ΧΙ 410. 
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ἦλα 1 ὅθδ. 
ἠλακατῆνες ὙΠ 8014. 
ἡλεὸς οἶνος 119. 
ἡλιοχρεῖς (2) ΠῚ 986. 
Ἡλίου δέπας 5. φιάλη 8. εὐνή 

ΧΙ 409 ἀ--4τ0α. λέβης 410 ο. 
ἡμεροκαλλές (ἄνϑος) ΧΥ͂ 6816. 
ἡμεροτροφίς (χοῖνιξ) 11 98 6. 
ἡμιάρτιον 11 ΤΊΟΌ: 
ἡμίχραιρα γ. δέλφαξ 
ἡμίνα 1. ᾳ. κοτύλη ΧΙ 4798}. 

ΧΙΝ 6484. 
ἡ μίνηρος (ΑἸοχΘΠἀΥ]η1) 1Π| 118, 

1198. 121}. 
ἡμίοποι αὐλοί ΤΥ 1118. 1820. 
ἡμιτάριχος 1Π 1198. 
{μι τρμὺς (ποτήριον, Αὐἴ1ο1) ΧΙ 

04. 
μεμα φῶν δ 8. 
ἧπαρ, ἡπάτιον 1Π| 170 6---108 8. 
ἥπατος ἱδοὶβ Π]| 1088. 1. α. 

λεβίας ΝΠ 8014. 
ἩΡρακλεωτιμός 1. ᾳ. ΗρδτουϊΘαβ 

ΤΥ 1ὅδ8ο, οἵ. δᾶη. ΧΙ 5008. 
Ἡρακλεωτικοὶ σκύφοι ΧΙ 
δ008, οἵ, δαη. 

Ἡράκλειον δέπας ΧΙ 469. 
Ἠράκλειος δεσμός ΧΙ δ00δ. 
ἠρινὴ μηλέα 111 890. 
ἡρῷον (μέτρον) ΧΥ͂ ΤΟ1 ἢ. 
ἠτριαῖαι ϑύννων 1 4ς6. 
ἠχήεντα δώματα Υ 1898. 

ϑάλεια 11 406. 
ἁαλύσιος ν. ϑάργηλος 
ϑάργηλος (ἄρτος) 1. ᾳ. ϑαλύσιος 

ΠΙ 1148. 
ϑεράποντος πρόσωπον ΧΙΝ 

659}. 
ϑερμαυστρίς ΧΙΝ 629 ἃ. 6808. 
ἁγέρμοι 1 δδε--ἢ 
Δϑερμοκύαμοι 11 δὅ56. 
Δερμοποτίς ΧΙ 4158. 
ἡ ϑέττα οοτγαρίθ ῥτὸ ΣΤ γ 94: 

ΥἹΙΙ 8294. 

ΤΥ ΝΌΡΕΣ ΟΙἸΟΞΒΑΒΥ͂Μ 

Θετταλικέται 1. 4. πενέσται Υ 
2θ48. ᾿. 

ϑηλεῖαι (τυροί, ΟτοὔθηΒ68) ΧΙ 
668 ἃ. Υ 

ϑηήρ (κόλαξ) Ν] 2567. ᾿ 
Θηρίκλειος κύλιξ ΧΙ 4618 

410 6-- 412 6. κρατήρ 4138. 
Θήσειον (ἄνϑος) ΧΥ͂ 684, 
ϑῆσϑαι ΙΧ 89068. 
ϑιαγόνες (Ἀρἴο0}1) Ῥᾶπ68 
114. ἢ" 

ϑίασος, ϑιασῶται Υ 185, ΥΠ| 
3562. 

ϑλασταὶ ἐλᾶαι 11 δ6}0 6. 
δοίνη 11 406. 
ϑρᾷττα, ϑραττίδιον γἰδοῖΒ γι 
829 Ὁ- 6. 

ϑρῆνυς γ. ϑρόνος 
ϑρήσασϑαι Υ 1928. 
ϑριδακίναι 85. ϑριδαπίσκαι 

(μᾶξαι) ΠῚ 1148, τ 1 ὁ8ὲ 
ϑροῖδαξ Τ| 68 {---τθᾶ. 
ϑρίσσα ὙΠ 828 46. 
ϑρόνος οὐ ϑρῆνυς, εοἴγιποι Υ᾽ 

192. 
ϑρόνος (ἄρτος) ΠΙ 1114. 
ϑύμος 11 68Ὁ.ο. 
ϑυνναῖον Π 2976, ᾿ 
ϑύννειον τάριχος 1166, 190, 
δύννη, ϑυννίς, ϑυννάς ΥΠ|808. 

--804}. εἴα οὐραία 808. 
ϑυννοϑήρας ὙΠ 808. 
ϑύννος ὙΠ 8016--808 ο, οὗ Τὸ 

46. Θὕγτα0η 802}. 8944. εἶπε 
ὑπογάστριον ΥΠ 80248. κε- 
φαλή 802. κλεῖδες 8088. 

ϑυρεατικοί (στέφανοι, 
ΧΥ 618}. πΒΙ 

ἁυροκοπικόν ΧΙῪ 6180. 
ϑυρσίων ΝΠ 810. Ἦ 
ϑυώματο ΧΥ 0884 6. 

ἐγ Ν 

ἰάκχα (στέφανος) ΧΥ͂ θ18α. ᾿ 
ἴαχλχος (χοῖρος) 1Π| 98. 
ἰάλεμος ΧΙΥ 619}. δὶ Υ 



ἴαμβοι 1. α. αὐτοκάβδαλοι ΧΙ 
6220 
ἰαμβύκη ΧΙΥ 686}. 
ἴγδις ΧΙΝ 6298. 
Τίδιος (ὄρχησις ϑγτϑοιβδηδ) 
᾿ ΧΙΥ͂ 6296. 
ἱέραξ γἱβοῖβ ΥἼΠΙ 8298. 
ἵἱεροποιός (Ναποταί γα) ΤΥ 

1498 
ἱερός οἴγταοπ ὙΠΙ 368 Ὁ. ἱερὸς 
 ἐχϑύς ὙΠ] 282 ο.6---2846. 
ηπαιάν, ἰὴ παιάν (παιών) ΧΥ͂ 
 θ9718. Τ7010---Ο. 
ῥθύφαλλοι ΧΙΥ 6220. 
ἵἴκταρ Ρἱβοὶβ ὙΠ 3298. 
ἵλαρῳδοί 5. σιμῳδοί ΧΙΥ͂ 620. 
 62100ο. 
ἰλλάς (κίχλη) 11 θὅδ, οἵ. ἀπ. 
μαῖος (φδη) ΧΙΥ͂ 6184. 619. 

λές (ΠοΥ6η565) ΧΙ 6184. 
ἐμερτὸν (ὕδωρ) ἂρ. Ηοτη. 1 41. 
φάγος (κίχλη) ΤΠ θὅ8. 
ἴον ΧΥ 681 ἃ. 1. ᾳ. κρένον 681. 
Ἰουλιανός (πλακοῦς) ΧΙΥ θ4Τ7ο. 
ἰουλίς 1. αᾳ. ὕκης ὙΠ 3270. 
ἴουλος 5. οὗλος (ὠδή) ΧΤΙῪ 618 46. 

619. ἴουλος 5. οὖλος (πιαρΐ- 
φριιι5) Ἰοϊᾶ. 

ἴουλοι. ἰουλίδες Ρῖϑοο5,. ΥΠ 
8041, 805. 

ἰοχέαιρα (ἀσπὶς τὸ ξῷον) 11 
69, 
ἱπνίτης ἄρτος 11 109. 115. 
ἱπνολέβης (ηυϊίαγτιηι) 111 98 ο. 
ἵπποι, ἵππίδια γΡΐβοθβ Υ1| 8049. 
ἵπποι (πῖποι ὁοτ1) δυίου]δθ 
ΙΧ 3081. 
τπουροι ὙΠ 304 ςα. 
'ππόπορνος ΧΙΠ δθὅ 6. 
ρις ΧΥ 681, ἴρινον μύρον ΧΥ 
688. 
σϑμιακός 5. ἰσϑμιακόν 5. ἴσϑ- 
μιὸς (στέφανος) ΧῪ 617ΌὈο. 
ἴσϑμιον ροοσυϊατη (ΟΥρυ]) ΧΙ 
᾿Α7ος, οἵ. ΧΥ͂ 6176. 

Ψ ἶ 

ΙΥ ΙΝΡΕΧ Θ᾽ΠΟΒΒΑΒΥ͂Ν {91 

ἰσίκια ΤΧ 8168, 
ἰσχάδες ΧΙΥ͂ 6590--658. πε- 

φωγμέναι θὅ88. βασιλίδες ΤΠ 
166, ἰσχάδες 1. α. δρυπεπεῖς 
ἐλᾶαι 11 δθα. 

ἰσχάς (ἄγκυρα) 1Π 99. 
ἴτριον ΧΙῪ 6464, 
᾿Ιφικρατίς (οδ]οθδιηθηθατη) ΧΙ 
411. 

ἰωνιά 1. α. χαμαίπιτυς (ΑἸο) 
ΧΥ 6814. 

ἐωνικολόγος 1. α. κιναιδολόγος 
ΧΙΥ 206 

ἴωπες (Αἰΐ101) Ἵ 829 ἃ. 

χκαδίσκος ΧΙ 4180. 
κάδος ΧΙ 47126-- 478}. 1. α. 

κεράμιον (1οη68) 478}, οἵ, 
Θ6η. 

κακχάβαι, κακκαβέδες 1. α. πέρ- 
δικες ΙΧ 8908. 

κακχάβη ΙΝ 1690. 
καχόσιτος Ι 2416. 2480. 
κάχτος [1 10 ἀ---Π1 ἃ. 
καλαϑίσκος ΧΙΝ 0291. 6808. 
καλαμαύλης ΚΡ 1166α. 
καλάμινος αὐλός 1. α. τιτύρινος 

ΙΝ 1824. 

ἐν καλάμοις ᾿φφροδίτη (ϑδτη1) 
ΧΠΙ 5612. 

καλάμου στεφάνωμα ΧΥ͂ 6748}. 
καλασίρεις Κορινϑιουργεῖς, 

Περσικαί ΧΙ 5625. 
καλλαρίας 85. γαλαρίας, χελλα- 

ρίης ΠῚ 8158. 
καλλίνικος (αὔλησις) ΧΙΥ 618 ο. 
καλλίουλοι ΧΙΝ 618. 
καλλαβίδες ΧΙΝ 629. 6808. 
καλλιστρούϑια σῦκα 111 788. 
κάλλιχϑυς (ἀνθίαςν)ν 11 282 ἃ ἃ 6. 
καλλιώνυμος (ἀνϑίας) ὙΠ 
282 8. 

καλοφόροι ΤΥ 148. 
καλπίον (Εγγύμτνδθι) ΧΙ 4780. 
Καλύκη (φδή) ΧΙΥ 6194. 
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κάλχαι ΧΥ͂ 682 8Ὀ. 
χκαμασῆνες ΝΠΙ 8840. 
καμινίτης ἄρτος 1. α. ἰπνίτης 
ἯΙ 116 6. 

χάμματα, καμματίδες ΙΝ 1404. 
141 ἃ. 

κάμμοροι ΥΙΙ 806 οα. 
Κανωπικά οτυδίαϊα ΧΙΝ 647. 
κάν(νγαϑρα ΤΥ 1886. 189. 
κάνδαυλος (Π,υ01) ΧΙ δ1θε-- 

5178. 
κάνϑαρος πδυϊρίατα οὖ ΡΟΟΌ] Τα 

ΧΙ 4184 -- 4146. κοσμάριον 
γυναικεῖον 4146. 

κπαπάνα 1. α. ἅμαξα (ΤῊ 655811) 
Χ 41866. 

καπανικὰ δεῖπνα Χ 4188. 
καπνίας οἶνος 1 816. 
Καππαδοκικός (πλακοῦς) ΧΙΥ 

θάτο. 
μκάππαρις ἴῃ ἰπγοίαγαημᾶο ΙΧ 

8100. 
κάπρος Ῥίδοῖβ ΥὙἼ1 8084 ---ἔ. 

καπρίσκος Υ. ὗς 
μπαπύρια τὰ καλούμενα τράχτα 

ΠῚ 1184. 
καπύρια σῦκα ΠῚ 188. 
κάραβοι 1Π 104ε--108 ἃ. 
κάρδος (Βοτηθη]) 1. 4ᾳ. κάκχκτος 

1. 7061. 
καρδαμάλη (μᾶξα) 111 114, 
καρίδες 5. καρῖδες 1 18}. 1Π 

108 6--1060. οἴγσαοθ [Π 
1060. καρῖδες πλατειαΐί 1.α. 
ἀστακοί 11 104. 

μκαρτόν 1. ᾳ. σταφυλῖνος ΙΧ 
8114 6. 

κάρυα ΤΙ δὅ2 ὃὁ--ὅ44. 
καρύκη (γχάογαμι) ΤΥ 1608 Ὁ. 
ΧΙ ὅ1θο. 

καρυκ(π)οποιοί 6ΙΡῈ: 1Υ 
118 0---Θ. 

καρυωταὶ φιάλαι ΧΙ ὅ02} (6. 
106 οχίι). 

καρχαλέος ΧΙ 475. 
καρχαρίας ἼΠ 806α. 

ΙΝ ΙΝΡΕῈΧ ΟΙΟΞΒΑΒΥ͂Μ 

κάστανα ΤΠ ὅ4}ο. 
παταβαυκχαλήσεις ΧΙΝ 6189. 
καταχντοὶ κότταβοι ΧΥ͂ 6θθε, 

6616. 
καταπρηνὴς χείρ γν. χείρ 
καταριστᾶν Χ 428 ἃ. 
κατασείειν Χ 4510. 
κάτιλλος ὀρνᾶτος ΧΙ͂Ν 6476. 
κατώβλεβον (διυῖτη8.1) Ὗ 221 τ. 
κατωνακποφόροι (ΒΊΟΥ ΘΙ) ΥΙ 

211 α. ᾿ 
καύματα ({γσιι8) ΠῚ ΟΣ 
μεδρίον 1. α. κίτριον 1Π 848, 
κελέβη (ΔΘΟ]6Π868), ελέβον 

ΧΙ 4τδ --Ο. ᾿ 
κεντρίνης (γαλεός) ΥἹΙ 294. 
περάμεα ποτήρια ΧΙ 4642 568. 
περάμεα σκεύη ΥἹ 2990. ΟΝ 
κέραμος Ῥωσικός ὟΙ 3229 ς, 
κεραννύειν Χ 4244. 
μέρας Ῥοουϊαπι ΧΙ 4768 --α. 

κέρατα (086) [Υ̓ 1848. ὦ 
τυ τ (κέρασος) ΠΟ δ0Ὁ--" 

κπερχώπη Ιν 188 ο. Ε ᾿ 
κέρνος, κερνοφόρος ΧΙ 4Ἰθεῖ, | 

οἵ. δ ἀπ. 4184. 
κπερνοφόρος (ὄρχησις) ΧΙΥΘθ294.᾿ 
κέστρα 1. α. σφύραινα ΥΠ 

328 ἃ 8α. ν 
κεστρεύς 1 4 ο, Π| 1180. ΥΠ ἱ 

806 α---808 4. ς 

κεφαλῆς Θαϊατοῖῖο 1 66. ἷ 
κέφαλος, κεφαλῖνος ὙΠ Ξ06| , 

801 Ὁ. ᾿ 
κεφαλωτόν ΙΧ 8116. ᾿: 
κήϑιον ΧΙ 4114, οὗ αὐ 
κηρίνα ὀπώρα ζΑ]οιααπ) ΧΙ 
648 Ὁ. 
ΠΣ (Ατρὶνὶ) ρ᾽δοθπΐδ ΧΙΥ͂ ̓ 

646 ἃ. - 
κηρόδετος σῦριγξ ΤΥ 1848. 
κήρυκες (οβίγοδ) ΠΙ 866. 15. ̓ 

886. 916. ᾿ 



κες 1. ᾳ. μάγειροι Χ 1256. 
μάγειφοι 

ἐκ Ὥτεμε (κήτειον 60Η1) 1 
ἋΣ ὠμοτάριχοιν ἯΓ 121. 
χῆτος 1. α. ϑύννος ὙΠ 808 Ὁ. 
Φ πάρι 1Π 124Ὁ. 

βώριον ροουϊατα ΧΙ 4776, 
κίδ τὴ βοϊδοίῖο (Αγοϑαάσμ) ΧΙΥ 

κιϑαριστήριοι αὐλοί ΤΥ 110, 
“1820, ΧΙΥ 6054. 

: ἱναιδολόγος ΧΙΥ 6206. 
χινάρα (κυνάρα, κύναρος) 11 
ἐγ" Η 

ἵνος στέφανος ΧῪ θτὅα. 
ἀισούβιον Χὶ 4101. 4716. 1. α. 
᾿σχύφος (Δροϊθηβ65) 4778. 

:- ΠΙ 884--8ὅο. κέτρον 
(οξγιη) 8ὅ ο. 
χέχηλαι 1.α. κίχλαι (ΞΘ, γτδουθδ11) 
Ἢ θ48. 

αἴχλαι 11 θ4}-- θ᾽. 

1, ΟΡ ἐρώμενοι (Οτο- 
ε δου ΧΙ 7820. 

γυ ροπλαποῦς ΧΙΥ 6474. 
; “ας ἐλ ([οπ68) ΠῚ 1114. 

ς (αὔλησις) ΧΙΝ 6180. 
οὐχός καὶ κνισοκόλαξ ΠΙ 
Ὁ--ἢ χνισολοιχία 1Ὁ. 6. 

στὰ ς λάχανα ΙΧ 8188. 

ΤΙΝΕΣ ΟΠ ΟΞΒΑΒΥ͂ΜΝ 198 

κόγχαιν 5. κόγχοι 1 45. ΠΙ 
80, 74 Ὁ. 10189 [, 160 ἃ. ἃ 6. 
κόγχαι μελαινίδες ΠῚ 868. 

κογχύλια 111 88 ο---Θ4 Ὁ. οὐγ ποι. 
98 8. 

κοδύμαλα 1Π| 81. 
κοδώνεα σῦκα (ΔΟΠ 861) 11 77 ἃ. 
κοιλίαι (64 ]65) ΠῚ 94 οα. 
κοιλιοδαίμων 111 9710. 100}. 
κοιμητήριον (Ογοθη565) 171480. 
κοῖος 1. α. ἀρυϑμός (ΜΙ δοΘ 0168) 

Χ 4ὔδ. 
κόχκκαλοι 1] ὅ7ο. 
κοππύμηλον 11 49 α---ὅ0}. κοκλ. 

Περσικά ΠῚ 82, 88. 
κόγχπυξ 1. α. τριγόλας 11 888, 

οἵ, 809 ο΄. 
ἡκόκκωρα ΧΙΝ 648}, οἵ, δάῃ. 
κολαβρισμὸς Θράῴκιος ΧΙΥ͂ 6294. 
κόλαβροι ΤΥ 1046. ΧΥ͂ 697ο. 
κόλαξ, κολακεία ΥἹ 2484-- 

2628. κολακίδες 260 οα. οἷγ- 
το 268}. 2628. κόλαξ 1. α. 
παράσιτος ΝΙ 2866. 

κολίας ρί5ο15 ΠΠ| 121. 
κόλλαβος ΠΙ 110. 
κολλίκιοι ἄρτον 1Π| 112 
κολλύρας (ὑετοῦ 11 1118. 
κολοιοί ΙΧ 898 
κολοκάσια (ΑἸοχαπάνη!) 1η 

72. 18. Κολοκασία ᾿ϑηνᾶ 
720. 

κόλουρος (κόλυϑρος 0011) συκῆ 
11 τό. 

κολύβδαινα 111 106 ο. 
κόλυϑρα 111 101. 
κολοκύντη Π|681---ὅ9[. ΙΧ 872 Ὁ 

-ἴ.β Ἰνδική (1411) 1ΠΠ ὅϑ9δ. 
κολυμβάδες ἐλᾶαι 11 ὅ6Ὁ. 
κολυμβίς ΙΧ 8964. κολυμβάς 

895 οἴ. 
κόνδυ (Ρουβ86) ΧΙ 4τ11--4188. 
πόνναρον ΧΙ 649 64. 
Κονώνειος κὐλιξ ΧΙ 478}. 
κόμαρος 1 501. 
κοπτή ΧΙΥ 6485, 0498. 
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κοπτοπλακοῦς ΧΙῪ θ4τ΄. 
κοπίς, κοπίζειν ΤΥ 188 6---189 ο. 

1408. 
κοράκεα σῦκα [Π| Τ78. 
κορακῖνος Ν11808 ἀ---8098. οἰγ- 

τι 0 281. 809 ἃ. 1. αᾳ. σαπέρ- 
δὴης 1118}. 191 Ὁ. ν. πέλτης 

κόρδαξ 1206. ΧΙΥ 629 ἃ. 6806. 
6081. 

κορδύλος, κορδυλίς (κορύδυλις) 
ὙΠ ϑ06Ό0 6. κορδύλειον τάρυ- 
χος ΠΠ7 1201. 

κόρις 1. αᾳ. ἔσχαρος 1] 8808. 
κόρμα ΤΥ 120. 
κορύδυλις ν. κορδύλος 
κορύφαινα 1. αᾳ. ἵππουρος ὙΠ] 

804 6α. 
κορωνισταί, κορωνίσματα ὙΠ|1 

860}, οἵ. 869 46. 
κοσμοσάνδαλα ΧΥ 6810. 
κόσμου ἐκπύρωσις (ὄρχησις) ΧΙ 

θ0296 ἢ. 
κόσσυφος Ῥϊ5ο015 ΥἼΙ 808 8---α. 
κοσταί γίδορθβ ΥἼΠΙ 878. 
κόττα 5. κόττανα (ὅτ) ΠῚ 

1190. ΙΧ 8885 ἃ. ν. λέπιδι(ν) 
κοτταβεῖον 5. κοττάβειον ΧΙ 

4194. ΧΥ θ6τῇ. 
κοττάβια (ρτϑθηλῖαμι) ΧῪ 6678. 

668. 
κοτταβίς ΧΙ 4ϊ1τ96--Θ. 
χκότταβος, κοτταβίζειν Χ 4214. 

ΧΙ 7826. 4194 6. ΧΥ͂ 66ὅ8 
--θρ8. 

κοτύλη ΧΙ 418 5αᾳ. 1. α. κύμ- 
βαλον 4190. ἐν κοτύλῃ παιδιά 
4198. 

κοτυλήρυτον αἷμα ΧΙ 4798. 
κοτυλίσκοι (πλακοῦντες) ΧΙΥ͂ 

647}. 
κοτυλίσκος, κοτυλίσκη, κοτυλί- 

σκιον ΧΙ 4190. 
χότυλος (ποτήριον τηδχῖτηθ 5ἸΟΥ- 

οπΐογατη οὐ Ταυθηθπογατη) ΧΙ 
4180---ἶ, οἵ, εἴ ((οπστα ααἱ- 
ἄφιῃ οὐ Αϑίο]). 

1Υ ΙΝΘΕΧ ΘΙ ΟΞΒΑΒΥ͂Μ 

κριοί (κόγχαι, Αἰ0101) 

κούνιχλος ΙΧ 4008. 4018. 
κουρέδες 5. κωρίδες 1. ᾳ, καρῦδες 

ΠΠ| 106 6. Α 
κουρύλος '. 4. κορδύλος ΥΙῖ 

80θο. Ὁ} 
κοχλίας 1 608 ---ἃ. ν. κωλυσί-. 

δειπνοι 
κόψιχοι Τ| 654. 
κράμβη 1 8404. ΙΧ 80696-- 

ϑτοῦ. ἴπ Ἰαγοϊαγαπᾶο 8106. 
κρανίον ν. πκρατάνιον 
κράσεις (τ 1) Χ 4260--Α970, 
4οῖβαα. ΧΙ 78240. ΧΥ͂ 
615 8---ο. 692 5αα. . 

Κρασσιανός(πλακοῦς) ΧΙΥ͂ θ476. 
πράταιγος, κραταίγονον 1 ὅθ. 
κρατάνιον ἴ. α. κρανίον ΧΙ 

4191. 4808. 
κρατήρ Υ͂ 1928, ΧΙ 4τθ8. εἶγ- 

τη05 ΠῚ 1288. 
κμρατηρίζειν ΧΙ 504}. 
κρατήτωρ 11] 985. 
κρέα παντοῖα 1 3686. ἐξ ὕδατος 

ΠΙ 946 8αα. 
κρέμβαλα, κρεμβαλι(ά)ξειν ἈΠ 

0860οά. ͵ 
κρέμυς ΥἼΙ 8054. 
χκρεωδαισία (ΗΘ]]Θϑροπῦ) Χ 

4250. 
κρεωχάκκαβος (ἈΟΠμΔ 6. ΤΧ 5846, 
κρήνεια σῦκα ΠΙ 788. ἁ 
κριβάναι ([,ϑοοπ 65) ΧΙΥ 6468. 
κριβανίτης ἄρτος (Αὐδοῖ), 

109. 110Ὁς. 1158. 1ΥῚ 
κρίβανα, κριβανωτοί 1 1188. 
κλιβανίτης 1ΠΠ|1106. κλιβανί- 
κιος ἄρτος ΠΙ| 1150. ὦ 

κριδδέμεν (ΤᾺ ΘΌ8451) ΧΙΥ͂ 6258. 
κρίύϑη ἐπτισμένη ΤΠ 1966. 
κριμνίτης (πλακοῦς) ΧΙΥ͂ 6468. 

ἄρτος (ΤΉ 6558}1) 1Π ας 
κρίνον (μᾶξα) ΠῚ 114. (ὄρχησις) 

1014. ἼΩΝ 
κρίνον θο58 ΧΥ͂ 0310. 
κριοί (ἐρέβινϑοι) ΤΠ κ- 



χρύκινον μύρον ΧΥ͂ 6886. 
αρύμμνυον οὔγτηομ ΙΧ 8678. 
᾿αρόταλα ΤΥ 176 Ὁ. 
᾿πρύταλος 1. α. νάρκισδος ΧΥ 
6816. 
χρουνεῖα ΧΙ 4808. 
προυσίϑυρον ΧΙΥ 6180. 
χτένες οβίτοδβ Π 8764. 90, 
ατήσιοι “ες ΧΙ 4780. 
πυαϑίς ΧΙ 4800. 
χαύαϑος (ἐπὶ τοῦ ἀντλητῆρος) 

Χ 4344-- ο. 
πκυάμινον ἔτνος ΙΧ 4088. 
κύαμοι Αἰγύπτιοι 171 720--- 

84. 
πύββα (ῬΑΡὨ1) ΧΙ 482 6. 4888. 
κπκύβια 1Π| 1188}. 120 6. 
κύβοι (1π οοΥΡοΥθ) ΙΧ 399 Ὁ. 
κύβοι (ἄρτοι) ΠΠ1 1148. 
πυδώνια μῆλα 1Π 81 Δοά 6 ἢ, 
κπυκεών ΧΙ 4924 6. 
κύκνος ΙΧ 398 ἃ. 
πυλικεῖον ΧΙ 4004. 480. 
πυλικπηγορεῖν ΧΙ 480. 
Κυλικρᾶνες ΧΙ 461} 
κύλιξ ΧΙ 4800. 
κυλιστός, ἐκκύλιστος στέφανος 
. ΧΥ͂ ρ78 68. 
πυλίχνα Χ14818. κυλιχνίς 480. 
πυλλᾶστις (ΔΕΡΎΡΟΙ) Ρϑη15 ΠΠ 
114. 

χύμβη τιανὶσίυτη ΧΙ 481 ἢ, 482 ἃ. 
ΘΟ 4888. κυμβίον 4178. 
481 α--4826. 

κύμινον Αὐθιοπικόν 11 68 Ὁ. 
πυνάδες 1, α. ἀπομαγδαλίαι 
(Πδοομ 68) ΙΧ 409. 

χυνόγλωσσοι ὙΠ 288. 
γγὸς εὐναί ρἱβοῖ5 ὙΠ 318}. 
Θ281. 
ννόσβατος 11 104. 
ζυνόφοντις ξἑορτή 1Π1 99 6. 
τύπελλα Ῥδηῦτη. ἸΏ τη 6 1815 16]1- 
αα146 (Θγτθουβδη1) ΧΙ 488 ἃ. 
ὑπελλον ΧΙ 1830. 482 6---488 8. 
τὸ δίωτον ποτήριον (ΟΥΡΥ11) 
ὁ 

ΤΥ ΙΝΘΕΧ ΟΘΠΟΘΒΑΒΥ͂Μ {05 

4888. τὸ δίωτον καὶ τετράοω-- 
τον (Οτθύθῃβθϑ) 1Ὁ1ἃ. 

Κυπρία συκῆ (ἴῃ τοί) 11Π| Τ7 Ὁ. 
κυπρῖνος Υ1Ι 809 Ὁ. 
κύπρινον μύρον ΧΥ͂ 688 ἢ. 
Κυριανὸν κλοῦστρον ΧΙΥ͂ 6414. 
κεκυρωμένος τύχᾳ 111 98. 
κυὼν ϑαλάττιος ΙΝ 10θ8ἃ. κύων 

καρχαρίας ΥἼΠ1 8108. ο6--Θ. 
κωβιοί 11 809 Ὁ---ο. 
κωβῖτις (ἀφύη) ΝΠ 284. ΠΠ 

ϑῦθο. κωβίτης 2858 Ὁ. 
κῶϑος, κώϑων 1. α. κωβιός ὙἹΙ 

809 ο. 
κώϑων (ϑ10.}1) ν. κῶϑος 
κώϑων Ῥοοσαϊππι (0065) ΧΙ 

488 ὑὉ--484 ο. 
Κωϑωνίας ΥἹ]] 809 ο. 
κωϑωνίξεσϑαι, κωϑωνισμός ΧΙ 

488 [---484}. 
κωϑωνιστής Χ 4380. 
κωϑωνοπλύται Ν]] 809 ο. 
κωλεός ΙΧ 8608. 
κωλήν, κωλῆ (Βοο ἀπατῃ Αὐἰ[ὶ- 

οὐτὰ) ΙΧ 8084 --ἰ κωλὴν 
᾿Δριστόξενος (-ξένειος 6011) 
ΤᾺ 70: 

κωλυσίδειπνοι (κοχλίαι) 11 68 ἃ. 
κῶμος (αὔλησις) ΧΙΝ 6180. 
κωμῳδίας εὕρεσις 11 408. 
κῶνοι 11 ὅτ}0--α. 
κῶπες 1. α. σκῶπες ΙΧ 8914. 
κωπηλάτης (πουλύπους) ΥΙΙ 
511 Ὁ. 

κωρίδες γ. κουρίδες 
χώρυκοι 1. 6. κόγχαι (δῖδοο- 

ἀομ68) ΠΠ 81Ὁ. 
κωτιλάδες 1. α. χελιδόνες (1Π6- 

Ῥδη1) ΧΙΥ 6228. 

λάβρακες Ἴ 8106--811. 
λαβρώνια,λαβρώνιοιΧΊ᾽484ο 86. 
λάβυζος ΧΙ 6148. 
λάγανον (ἄρτος) 1Π 1108. ἱ 
λαγαρός ΝἼΙΠ 868 ἃ. λαγαροὲὶ 

στίχοι ΧΙΝ 6828. 
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λάγυνος ὃ, ἡ, τὸ λάγυνον ΧΙ 
499}---Ο. 

“αγυνοφόρια ὙΠ 2764--ο. 
λαγωδίας (ὦτος) ΤΧ 8901. 
λαγώς (ΑἸἰεϊο1) ΙΧ 8399 ἅ---401 Ὁ. 

λαγός (Τομ68) 400ο. λαγωός 
ΧΙΝ ὀδθοάα, οὗ, ΙΧ 400α. 

“Μάκαινα (κύλιξ) ΧΙ 4848 
λακκαῖον ὕδωρ ΠῚ 124---125 ἃ. 
λάμια 1. α. καρχαρέας 11 8064. 
λαπάξειν Ν1ΠΠ 8628. 
λάπτειν ΥΠΠ 8688. ΧΙ 4888. 
λαρινοὶ σύες οὖ βόες ΤΧ 816 Ὁ 6. 
λασταυροκάκκαβον 1 96. 
λάταξ (τοοομίϊου ἔολτπδ λατάγη) 

ΧΙ 479 6. ΧΥ 6660 ο. 668. 6 ἢ, 
λάτος ΥἼΠ 811 6---812 Ὁ. 
λάτρεις Ι 2610. 
λαύρα Σαμίων ΧΙ δ40Ε λ. 

Εὐδαιμόνων (ΑἸοχαπα"186) 
541 ἃ. 

λαφύχτης ΧΙ 4888. 
λάφυρα ΥΙΠΠ 862} 
λαφύττειν (ροί8 λαπάττειν) 

ΝΠ] 862. 8688. 
λάχανα ν. Ἀνιστά 
λαχμάν (ϑ'γΥῖ) ῥϑῃῖβ 1Π| 1180. 
λέβης ΧΙ 415. 
λεβίας (5015) 11 1180. 
λειόβατος 1] 8120. 
λειόφυλλος (κράμβη) ΙΧ 869 6, 
λείριον 1. α. Ἀρένον ΧΥ͂ 681}. 

1. α. νάρκισσος 681 4 8. 
ἐν λεκάνῃ (κότταβος) ΧΥ 6678. 
λεκιϑίτας ἄρτος [Π| 111 Ὁ. 
λεπάς 1Π 85. 8684. 876. 916. 
λεπαστή 8. λεπάστη ΧΙ 484} -- 

4δδῇ,. 1. αᾳ. κύλιξ (Πο]0}065) 
48δα. 

λέπεσϑαι ΧΙ 668 οα. 
λέπιδι(ν) (ὅγε) ΠῚ 1190. ΙΧ 
98 ὃ. 

λεπιδωτός ἱ. α. κυπρῖνος Π 
809 Ὁ. 

“Μέσβιον ποτήριον ΧΙ 486 8, 
οἵ, δάῃ. 

ΙΓ ΙΝΘΕΧ ΟΙΟΞΒΑΒΥ͂Μ 

λευκερινεὼς συκῇ ΠῚ τὸ. 106. ᾿ 
λευκόιον θ81 64, οἵ. δάπ. λεῦ- 

κόινος στέφανος ΧΥ͂ θ756. 
λευκομαινίδες 1. 4. βόαπες ὙΠ 

918 ο. 
λευκομφάλιος συκῆ 11 116. 
λευκόφαια σῦκα 1Π| 188. 
λέων (ὄρχησις) ΧΙΥ͂ 629. 
ληκεῖν 1 154. 
λήμη Πειραιῶς (Αἴγιναν 1Π| 99 ἃ. 
λιαρὸν ὕδωρ ΤΠ 41 ---α., 
λιβανώτινον μύρον ΧΙ 6890. 
λίβον (ἰὐϑυνι) 1{Π| 1208. ΧΙ 

θ41τα. ᾿! 

“ιμναῖος Ζιόνυσος ΧΙ 4688, 
λίνος καὶ αἴλινος ΧΙΥ 6196. 
λιξόλας ν. κίρκλος 
λῖτα (στρώματοαλ 11 486. 
λιτυέρσης (φδή) ΧΙΥ 6198. 
λοετροχόοι τρίποδες ΤΠ 888. 
λοιβάσιον, λοιβίς ΧΙ 48θδ8. 
λόπιμα (κάρυα, ἘΠ ΟΘΘΠΒ6Β) ΠῚ 

δὅ8Ὁ. δ44. : 
λούκουντλοι (Ἰιοιυηοιῖ) ἈΠ 

θάτα. 
λουτήριον ΧΙ 4800. 
λουτρά 1 180... ᾿ 
λοφνίς (ΒΒοα 1) ΧΥ͂ 6994. 1018, 
λύγου στέφανος ΧΥ͂ 6θ111-- 

θ018α. 6148. 
λυδοπαϑής ΧΥ 6906. 
“Πυκιουργεῖς (φιάλαι) ΧΙ 486-86, 
“Πυκοεργεῖς πρόβολοι ΧΙ 48688. ᾿ 
λύκοι 1. α. ἴριδος ἄνϑη ΧΥ 0828. 
λύκος ἱ. α. ἀνϑίας ΥΠ 9824. 
λυροφοῖνιξ ΤΥ 1188. 1886. 
λυρτός 1. ᾳ. σκύφος (Βρίτοΐδθ) ἡ 

ΧΙ 8600}. Ἃ 
λυσιλαίδες ([,ϑοοπ 68) Π ὅ88.. 
λυσιῳδός ΧΙΥ͂ θ206. λυσιῳδικοὶ 

αὐλοί ΤΥ 182 ο. ᾿ξ: 
λυχναψία τ. λυχνοκαυτία 
λυχνεύς ΧΥ͂ 6994. 
λυχνίς θο5 ΧΥ͂ 6818. ΠΕΣ 
λυχνοκαυτία 1Ἱ. α. λυχναψία ΧΥ͂ ] 

101 4 Ὁ. ᾿ 

᾿ ἀκ 6, ἧς 
Εν ̓ ν 
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ΤΥ ΤΝΌΕΧ ΟΙΟΒΒΑΒΥ͂Ν 

λύχνος, λυχνίον, λυχνίδιον, 1υχ- 
᾿ γεῖον ΧΥ 6994.ἢ τΤοθοᾶ. 
“λυχνοῦχος ΧΥ 6994.ἵ--Τ00 Ὁ. 
λώτινοι αὐλοί ΤΥ 182 ἃ 68. 
λωτός ἃτον ΧΙῪ 6514-- λω- 

"τός (στεφάνωμα) 111 188. ΧΥ͂ 
6116. 

μάγαδις (αὐλός) ΤΥ 1824. ὄρ- 
γανον ἐντατόν 1826, ΧΙ 
684ς.:--6866. 638θ06 -- 6351}. 
0888. μαγαδίζειν 68 8. 

μάγειροι 11 290 8---298.. ΧΙ 
θὅ86 --ΟΉ6006. δοῦλον Θ6ὅϑ ἢ, 
θὅ98.οα. ϑυτικῆς ἔμπειροι 
6694... σοῆοσὰ σνϑυῖὼ [Υ 
1104 53.α. Κήρυκες ΧΙΥ͂ 6608 
864. 

μαγειρικὰ 
169 Ὁ βαα. 

παγίδες ΠοΙίοτατα ΤΥ 178. 
μαγίς (ΟΥγρη11), οἴγιθοη ΧΙΥ 

6680. 

σπεύη ΙΥΎ 108 ἃ. 

μαγῳδός 1. α. λυσιῳδός ΧΙΥ͂ 
6206. 621οἀ. 

μάδρυα 11 508. 
μᾶξαι 1Π 1146 αα. ΤΥ͂ 1608. 

οἴγιηοι ΧΙΥ 6680. 
μαζονόμα (κανᾶ) ΤΥ 1498. 
μαζῶνες ΤΥ 149}. 

μακτίστριαι ΧΙΝ 629, οἷ, δάπ. 
μαχτρισμός ΧΙΥ 6291. ν, ἀπό- 
χινος 
χωνίδες (ἄρτοι) [Π 110, 
111. 
Λακοκόλαξ ΝΙ 2588. 

αλάχη 5. μολόχη ΤΙ ὅ8α-- 
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μάνης ΧΙ 481ε--ἴ, 
μανία ἴῃ γοοϑ]}}15. οογαρΟϑ 15 

ΧΙ 464 ἀ6. 
Μαντινικὴ ὅπλισις καὶ στολή 

ΙΝ 154α. 
μάντις (ἣ κράμβη ΝΙίοδπάρι) ΙΧ 
8108 Ὁ. 

μάξεινος 1. α. γαλλερίας ὙΠ 
8158, 

μάραγδος 1Π| 940. 
μαργαρίτης, μαργαρῖτις λίϑος 

ΠΙ|Ι 982-- 940. 
ἡ μαρυπτός (πλακοῦς) ΧΙΥ͂ 6476. 
μάσταξ, οὐγιαοη ΧΙΥ͂ 668}. 
μαστίχη, οὕγταοι ΧΙΥ 668 Ὁ. 
μαστός ροσυαϊατα (ΡΔΡ.1) ΧΙ 

481. 
ματτύα, ματτύη ΙΥ͂ 1414. ΧΙ 

60602--66496. 
ματτυάζειν ΧΙΥ 6θ8 ο. 
Μεγάλαρτος Ζημήτηρ 111 109}. 
μεγάλλειον (μύρον) ΧΥ 6898. 

690 ---Ο91 ἃ. 
“Μεγαλόμαξος Ζ]ημήτηρ 1{Π109}. 
μέγαρα (Ηοτα) Υ᾽ 198. 
ὠέϑυ, οἴγιιοῃ ΠἼΠΙ 868}. 
μεϑύειν 11 404. 
μέϑυσος (6 νἱΐο 1 18. 
Μειλίχιος Διόνυσος 111 18 ο. 
μείουροι στίχοι ΧΙΝ 682 68, 
μελαινίδες γ. κόγχαι 
μελανδρύαι γ6] μελάνδρυες {11 

1210. 
μελάνουρος ΥΙΙ 818 6---Θ. 
μελανόφαια σῦκα 11 788. 
μελεαγρίδες ΧΙΥΝ θδδ---Θ. 
{μέλη Ῥοουϊαπα ΧΙ 4866, οἵ, 

Θι6τ. 
μελίκηρα 111 888. 
μελικηρίδες ΧΙΝ θ480.. 
μελίλωτον, μελιλώτινοι στέφανοι 

ΠΙ|Ι 7188. ΧΝ 618. 086. 
ἐκ μελινῶν ἄρτος 111 109. 
μελίπηκτος ΧΙΥ θ481. 
μελιτοῦττα μᾶζα 111 1141. 
μεμβράδες ΝἼΙ 28714--", 
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μένανδρος (υἵγσο) 11 988. 
μενεηράτης (στῦλος) 111 984. 
μενέσται ν. πενέσται 
μεσάγκυλα δόρατα ΧΙ 782 6. 
μεσόκοποι αὐλοί ΤῚ 1161. 
μεσόμφαλοι φιάλαι ΧΙ 501. 
μεταδόρπια ΧΙΝ 6406. 
μετάκερας (Αἰ101) Π 41. ΠΙ 

1286. 
μετάνιπτρον, μετανιπτρίς ΧΙ 

4801---487}. 
μετώπιον (μύρον) ΧΥ 688. 
μήκων τὸ ἐντὸς τῆς πίνης ΠΙ 

880. 911 
μῆλα 11 806---888. 
μηλοφόροιν (Ῥογβαῖα) ΧΠ 
814}. ἃ. 

μήτρα 6ἀ]15 1 16. ΠΙ 966. 
100 6---101}. ν. ἐκβολάς, ἐκ.- 
τομίς 

μιμαίκυλα 11 5061. 
μίσυ 11 62 Δ. 
μέτλος (γυϊέινυϊιι8) 111 88 6. 
μιτροχίτωνες (ϑιτιία6) ΧΙ] 528. 
μνοία (Οτούθῃβθ8) ΥἹ 268 ἢ 

μνῶται 2010. 
μογγάς ΧΙ ρ294, οἵ δάπ. 
μόϑακες ([Ιδοοη68) ΥΙ 2171 6Γ. 
μόϑων ΧΙΝ 618. 
μολόχη γ. μαλάχη 
μολπή 1 148. 
μόναυλος ΤΥ 114. 11 6---176 8. 

μοναύλιον 1160. 
μονομάλαμος σῦριγξ ΤΥ 1848. 
μονόμαχος ΠΥ 164 6Γ. 
μονοσιτεῖν 11 416. 
μονοφαγεῖν 1 86. 
ἹΜΜοντιανὸς (ατιανός 
πλακοῦς ΧΙΝ ρ47ο. 

μόρα 1. ᾳ. συκάμινα (ΑἸοχδη- 
ατ]πῖ) Π ὅ1}-- δ 

μεει {Ὁ '. α-ἡ μόρμυροι ὙΠ 

6011) 

ἀραμέ το δ 818 68. 
μόρσιμος τύχη 1ΠΙ 9896. 
μορφασμός ΧΙ 6291. 

ΤΥ ΙΝΌΕΧ ΟσἸΟΘΒΑΒΥΜΝ 

μόσχοι ν. πέτηλοι 
μουχηροβαγός (δοοη68) 11 ὅ8 Ὁ. 
μούκηροι (Πμδοομ 685) ΠῚ 568. 
μουστάκια ΧΙΝ ρ41α. 
μοχλὸς φόβου (φύλαξ) ) 1ΠΠ| 994. 
μυελὸς λευκός 1. αᾳ. ἐγκέφαλος 
Π 6θ8--ο. : 

μύες ᾿Εφέσιοι Π| 81ς4. 904. 
μυηφόνος (σκίλλα) ΤΧ 811. 
μυΐσκαι 1Π 904. 
μύπηροι ([δοοπθβ, 

ὅ20. γ. μούπηροι 
μύκητες ΤΠ 600--61.. 61 ἃ---ἶ, 
μυλαικὰ σῦκα 1Π 188. 
μύλλοι 1Π 118οὰα. ᾿ 
μύλλοι ρ]δοοπίαθ (ϑγγϑουβαπῖ), 

ΧΙΥ 0478. 
μῦμα ΧΙΝ θὅ8ε. θ62 49. 
μυξῖνος 1 1.αᾳ. κεστρεύς ΝΠ 8066. 
μύρα 11 4θ4. ΧΥ͂ 686.--ο92 ἢ. 

ϑρυὰ Ἠοτηθγαμι 1 186. ταθ-᾿ 
ἀϊοῶ νἱβ ΧΥ͂ 689 544. οἰγ-, 
γήοη 686. 

μύραινα (σμύραινα) ΥἹἼΠ 820. 
--ϑ. 8188, οὗ 1 40. 

μυρίνης ἘΠ ΓΘ Ὁ: β 
μυρίσασϑαι ΧΥ͂ 691}, οἵ. οὔμς 
μύρμαι ΥἹἼ1 8189. ; 
μῦρος ΨΙΙ 851268. ᾿ 
μύρρα 1. ᾿ τ} (ΑΘΟΙΘΝ ΟΝ 

ΧΥ͂ 688 ᾿ 
μυρσίνης ἐς. Ἂν 618. 

γ. Ναυκρατίτης στέφανος 
μυρώματα ΧΥ 6910. 
μυστήρια (αἴ μυῶν ἐκδύσεις) 

1Π 984. 
μυστίλη, μύστρον 1Π| 12θ08--ἶ, 
μυστριοπώλης ΠῚ 1268, ; 

Τοη1) Π 

νάβλας ἸΝ 118} --α. ναβλισταί 
1828. 

νᾶνος (ἄρτος) ΧΙΥ 6466. 
νᾶπυ (Δὐϊίουμα) ΙΧ 86θδ8.ἅ. 

8078. 
νάρδινον 

0918}. 
μύρον ΧΥ 6888 
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νάρπη, νάρπα ΥἼ 8148--Θ. 
νάρκισσος ΧΥ 6814... 

ψαστός (ἄρτος) 11 1116. ΧΙ 
οςς 6466 
Ναυκρατίτης στέφανος 1. α. 

μυρσίνης στέφανος ΧΥ͂ 6718. 
67 [---ΟΥ6 6. 

ψαυτίλος Ὑ1Ι 8111--818 Ὁ. 
νεασπάτωτος (ΤΏ ΘΡδη1) ΧΙ 

6022. 
ἐκ νεβροῦ κώλων αὐλοί ΙΥ̓ 182. 
νεήλατα ΧΙΥ 645. 
νέκταρ ἀθουύτα 11 898. Ὁ. νἱηυμι 

ἘΠ2Ρ. Π 8385. 
νεοδαμώδεις ([δοομβ8) ὙΙ2Τ11:. 
Νέστορος δέπας (ἡ Νεστορίς) 

ΧΙ 48τ|--498 6. 
γευρομῆτραι 1. α. ψόαι ΙΧ 899}. 
νεφροί 1. α. ὄρχεις 1Χ 8849. 
ψνησιώτης οἶνος 1 826. 
νῆστις (κεστρεύς) Υ1 8066. 

807ο--ἰ. 808 80. 
νῆττα ΙΧ 895ε--ἢ 
νιβατισμὸς Φρύγιος ΧΙΥ 6294. 
Νικολᾷοι φοίνικες ΧΙΥ͂ θ62 8 Ὁ. 
γνικύλεα (οοτταρύσχα 3) σῦκα 111 

108. 
ψνόμιον (φδή) ΧΙ 6190. 
διὰ νυκτός Π1 216οᾶ. 
νωγαλεύματα 11 41 (νώγαλα, 

νωγαλίζειν) 
νωτιδανός (γαλεός) ὙΠ 2944. 

ξενικαὶ τράπεξαι ΤΥ 1480. ἕενι- 
κοὶ ϑᾶκοι 148. 

ξηροβατικός ΙΠ 990. 
ξηροπυρίτας ἄρτος ΠΠ 1140. 
᾿Πγνον (ϑγγεϑουβδηι) ΥἹ 

δ ρικύς ΠῚ 99}. 
ξιφίας ὙΠ 8149. 
ξιφισμός ΧΙ 629. 
ξυλίνη κύων 1. α. κυνάρα 1 

10 οἁ. 
ξυλολυχνοῦχος ΧῪ νοὶ. 1Π ὅδ8, 

ὅ. 7, οἵ. δάπ. 
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ξύλου παράληψις (ὄρχησις) ΧΙΥ 
6808. 

ὀβελίας ἄρτος 1Π| 111. 
ὀβελιαφόροι ΠΙ| 111}. 
ὀβελισκολύχνιον ΧΥ το]. ΠΙ 

658, 171. 
ὄξαινα (ΓΤ Ὰα111) ὙΠ 829 ἃ. 
οἰκέτης οὐ δοῦλος ΥἹ 2670. 46. 
οἰκετιεύς ((οοο588 γτὸ ὁ Κιτιεύς) 

ΤΥ 162 ἃ. 
οἶκος τρίμλινος, 

ἑπτάλκλινος, 
411. 

οἰκόσιτος ΥΙ 2416. 2488. 
οἶναι 1. ᾳ. ἄμπελοι ΤΠ 856. 
οἰνάνϑινον μύρον ΧΥ 6889. 

089 ἃ. 
οἶνάς ΤΧ 8948. 6. 
οἰνιστηρία (ποτήριον) ΧΙ 494 

ΑΥμΘΏδ61 ουτοῦ, οἵ. δάῃ. 
οἰνομανής ΧΙ 4604 6. 
οἰνοπότης, οἰνοποτεῖν, οἶἰνοπο- 

τάξειν ΧΙ 4606. 
οἰνόπται Χ 4258. ἢ 
οἶνος, οὕγταοη 11 8δ ἃ Ὁ ο. νἱπο- 

ττη ρθη 1 251 δὰ 1107] 
Βηθιη. 

οἰνοῦττα μᾶζα 11 114. 
οἰνοχοεῖν Χ 424 6---428 8. 426 οα. 
οἶτόν 11 62, οἵ. δάπ. 
ὀλβιογάστωρ ΤΧ 8860.6. 
ὀλιγόσιτος ΝῚ 2476, 248. 
Τὔλλιξ ([ονῦ. πέλλιξ) ΧΙ 4941. 
ὅλμος (ποτήριον) ΧΙ 494. 
ὁλόκυρος 1. α. χαμαίπιτυς (Ρου- 
1) ΧΥ 6814, οἵ, ἀπ. 

ὀλονϑοφόρος συκῆ ΠῚ ΤῈ 
ὁλόπυρον ΙΧ 40θα. 
ὀλοφυρμός ΧΙ 619}. 
ὄλπη ΧΙ 496 6. 1. αᾳ. λήκυϑος 

(Βυδϑμθ:, Προς ΟγρυἹ) 
49 ο. 1. ᾳ. πρόχους (Ππ6558}}) 
498 ο. 

ἐξ ὀλυρῶν ἄρτος 11Π| 109 ο. 

τετράλλινος, 
ἐννεάκλινος 11 

Ὁμαιμῆς 1. αᾳ. Κασανδρῆς 11|986, 
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Ὁμηρισταί ΧΙΝ 6200. 
ὁμομηλίδες ν. ἁμαμηλίδες 
ὅμωρος ἄρτος ΠΠ 110} ο. 
ὀνείατα 1... βρώματα 11 85. 
ὀνίας (σκάρος) ὙΠ 950 Ὁ: 
ὄνος, ὀνίσκος Ῥ]Β5ο18 ΠΠ 1180. 
ΝΠ 818 6-- 8168. 

ὄνυχες 1. ᾳ. σωλῆνες 1Π 904. 
ὀξάλεια σῦκα 1ΠΠ| 168. 
ὀξάλμη ΤΧ 8850--ἁ. 
ὄξος 1| 61 ο---ἶ 
ὀξύβαφον 11 616. ΧΙ 494---, 
ὀξύγαρον 11 676. ν. γάρον 
ὀξυλίπαρος ΤΧ 88δὅ8. 
ὀξύμαλα Περσικά (Ἰ,ϑοομ68) 1Π| 

ὃ8 ἃ. 
ὀξύμελι 11 614. 
ὀξύπεινος 1 470 6. 
ὀξυρόδινον 11 67. 
ὀξύρυγχος 1. 4. κεστρεύς Ὑ1ΠΠ 

ϑῦ6 8. 

ὀπίας (τυρός) ΧΙΥ θὅ8 ο. 
ὀπιτϑοτίλα 1. α. σηπία (ΤῈ 6- 

Ῥδη1) ΧΙῪ 6228. 
ὁπός ΠῚ 100} 
ὀποτυρίδες ΧΙΥ 641 Ὲ. 
ὀπτὰ κρέα ΧΙΥ ρ6δδ--656}». 
ὀπτός (υϊδογιάνι5) 11] 988. διη- 

Ὀϊσὰθ Ν1Π 8880. 
ὀπωροβασιλὶς συκῆ ΠΠ| τἀ. 
ὀρβικλᾶτα μῆλα 1Π 808, 
ὀργεωνικὰ δεῖπνα Ν' 185. 
ὄρειαι Πελειάδες ΧΙ 4908 
ὀρϑὸς “]Ιιόνυσος 11 88. Υ 179 6. 
ὀρϑιραγορίσκοι (ὀρϑαγορίσκοι) 
ΤΥ 1400 
ἀμ: (ἀλεκτρυών) ΠΙ 986. 
ὀρίγανος, ὀρίγανον Π 68}. 
ὀριγενεῖς φύλακες ΠῚ 981. 
ὄρινδος (ἄρτος) 1Π| 1106. 
ὄρκυνος ὙΠ 8158---Θ, οἵ, 808 Ὁ. 
ὀρμενίξζω Υ. ἐξορμενίζω 
ὄρμενος ὁ τῆς κράμβης ἀσφά- 

ραγος (Αὐο) Π θ28. 
ὀρνίϑεια ῥά ΤΙ 585. 
ὀρνιϑομανής ΧΙ 4646. 

ΙΝ ΙΝΌΕΧ ΟἸΠΟΣΒΛΔΒΥ͂Μ 

ὄρνιξ (Ποτ]6η568) ΓΧ 8144. 
ὄρνις, ἀδὰ5 οὖ ἀθοϊπϑίϊο σοοᾶς-- 

Ὅ0} ΙΧ 878 4---Θ. ὄρνιϑος 
γάλα 11 δτ14. ᾿ } 

ὀρσίτης βεϊζαῦο (Οτοίθμβθϑ) ΧΤΥ͂ 
629 ο. 

ὀρτάλιχος 1. α. ἀλεκτρυών (ΤΠπ8-᾿ 
Ῥδῃ1) ΧΙΥ 6228 ᾿ 

ὀρτυγομανία ΧΙ 4644. 
ὀρτυγομήτρα ΙΧ 892 3988. 
ὄρτυξ ΙΧ 892--898ς. ὀρτύγιον 

992 6. 
ὀρύα 1. α. χορδή (ρίαν 

ΙΧ 8660. ; 
ὄρυξα ἑφϑή ΙΥ͂ 1685. ᾿; 
ὀρυξίτης (πλακοῦς) ΧΙΥ͂ 6418. 
ὀρυχτοὶ ἰχϑύες ΥΊΠΙΠ 3816. 

8828. ᾿ 
ὀρφακίνης 1815. 3 
ὀρφίσκος 1. ᾳ. κίχλη ΥΠ 8056 
ὀρφώς (ὀρφός) ΥΙΙ] 8168---ο,, 

ἈΌῚΙ ἂρ ἀθρο!ηϑύϊομθ ῥτδθ- 
οθρίδ. . 

ὄρχεις ΙΧ 8846. ν. παραστάται 
ὄρχησις 1 144 8ααᾳ. 20 ἀ---21 8, 

21 6---22 ἃ. σπου ναγῖο ΧΙΥ͂ 

ὀσμύλος ΥὙΙΙ 818 6. ὀσμύ 
(ΤᾺ γ11) 8298. 

ὀσταποί (πη 1. ᾳ. ἀστακοί 
ΠῚ 1080 

ὀστρακίδες Ἢ δὅ10. Ε΄ 
ὀστραπίτης (πλακοῦς) ΧΙΥ͂ θ4τῇ 
ὄστρεα 1Π| 915αα. τεϑησαυρι- 

σμένα 11. ὄστρεια 1 18 οα. 
ἄθ ἔοσιη σοοθθα}: ΠΙ 99 6, 

ΟΥ Ἰιϊίοτα ΧΙ 4661. 4618. 
οὖϑαρ ΙΧ 8990. ΧΙῪ ὁδθ6. 
οὖλος ν. ἴουλος 
οὔπιγγοι ΧΙΝ 619}. 
οὐρία ΙΧ 8956. 8 
οὖς ᾿ἡφροδίτης (Ἀθο]θῃβ68) 1 Ἢ 

888. ῃ 
ὀφϑαλμοί!ἱ. α. οἰνόπται Χ 428 Ὁ. 
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ὀψάριον ΙΧ 8850. 4ἃ---858608. 
ὀψομανής ΧΙ 4646. 
ὄψον Υ1Π 2106. οἴγημοῃ 2778. 
ὀψοποιοί (ΤιΔοΘαδθιλοπ] ΟἹ 1) 
ΧΙ δ50α. 

ὀψοφάγος, ὀψοφαγεῖν γ 1845. 
ὀψοφάγος ᾿Δπόλλων 5846. 
ὀψοφαγίστατος ὙΠ Ὁ η71α. 

ὀψωνάτωρ (ορϑοπαίογ) ΤΥ 1118. 
ὀψώνης ΚΡ 171 Φ Ὁ. 

παγκαρπίαχα (ΑἸΘΧΘΠΥΙ ΠΟΙΆ 
ῬΙδοθηία) ΧΙ 648}. 

πάγουροι ΥἹΙ 8198. 
πάγχορτοι σῖτοι 1Π| 991. 
παιάν ΧΥ͂ 6904--Ο978. παι- 

ανικὸν ἰδίωμα, ἐπίρρημα 6966. 
παΐίδεια 8. παιδικὰ ἄσματα ΧΠΙ 

601 ἃ. 
παιδικά ΧΙ δ648. 
παιδικοὶ αὐλοί. ΧΙΥ 684. 
παισά (Οο1) ΧΙΝ 646. 
παλαιομάγαδις ΤΥ 1824, οἵ, 

ΧΙΝ 6888. 
παλίουρος ΧΙΝ θῦθδ. 
πᾶνα (ραηθη1) 11Π111 ο, ν. πανός 
Παναϑηναικά (ποτήρια) ΧΙ 

494{. 4968. Παναϑηναικὸν 
μύρον ΧΥ 6881. 

πάνδημος ᾿ἀφροδίτη ΧΙ1Π 69. 
πάνδουρος Υ̓͂ 116 Ὁ. 188 ἢ, παν- 

δουρισταί 1826. 
πανός, πανία, πάνια (ΜΙ 6552011) 

ΠΠ 111. 
πανός 1. α. φανός ΧΥ 6994. 
7100 ἃ 6. 

Ἱπαραβίη Χ 4474, οἵ, δᾶη. 
παράβυστος (όλαξ) ΥΙ 2ὅ78. 
παραγκωνιστής ὙΙ 2588. 
παραγοράζειν ΤΥ 171. 
παραδεδειπνημένος Χ 4288. 
παρασάγγης 11ΠΠ{ 1228. 
παράσιτος, παρασιτεῖν, παρασί- 

τιον, ῬδΥθϑι[ΟΥ̓τη οαὐθ] στ 
ΥΙ 234ε-- 2480. οὗ, κόλαξ 

ΑΤΗΡΝ ΑΕΒ 111. 
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παρασταϑέντες 1. α. ἁρπασϑέν- 
τες ἐρώμενοι ((γοίθη565) ΧΙ 
1820. 

παραστάται 1. α. ὄρχεις ΙΧ 898. 
παραφέρειν ΙΧ 8804 6. 
παρευδιασταί ἃγθ5 ἼΊΠ 8826. 
παρϑένιοι (τρόποι) ΧΙΥ 681. 

αὐλοί 6084}. 
παριαμβίδες 8810 
παροέίνιος (ὄρχησις ἸΙωνική) ΧΙΥ 

6296. γ. ἀγγελική 
πάροινος Χ 4450ο. 
παροψίς (οὖ ὄψον εὖ ἀγγεῖον) 

ΙΧ 861ο--868.. 
παροψωνεῖν Κ΄ 1171}. 
παρῳδοί, παρῳδίαι ΧΥ 6988--- 

6099. 
πάσασϑαι Ι.28---24Ὁ. 
πατάνιον Υ. βατάνιον 
Παυλινιανός (πλακοῦς) 

6047 ἃ. 
πέζιες 11 616. 
Πελειάδες, Πέλειαι οὐ Πλειάδες 

βάυθ ΧΙ 489 βαα. 
πελειάς 1. α. περιστερά (Ὀο- 
6568) [Χ 8944. 898. 

πελίκαι 1. ᾳ. χόες ΧΙ 4988--ο. 
πελίχνα 1. 4. χόες ΧΙῪἠ 4986. 

1. ᾳ. κύλιξ (Βοροί!) 101. 
πέλλα, πελλίς (ΠΤ. 6558}1 οῦ Αθο- 

161868) ΧΙ 49 ο---Θ. 
πελλητήρ 1. α. ἀμολγεύς (1 1π68- 

8581 οὖ Αθο]θῃβ68 ΧΙ 4989. 
πέλτης 1. 4ᾳ. κορακῖνος 1Π1121}, 
πελώριαι χῆμαι 1Π 900. 
πελωρίδες (ὄστρεια) 1ΠΠ| 928. 
πέμματα ΤῊ 1128. 
πενέσται, μενέσται (Τ16588]1) 

ΥΙ 264 ἃ---ο. 
πενταπλόα (κύλιξ) ΧΙ 495. 
πέπερι Π ὁ66α--Φ ΠῚ 126}. 
πέπων ἷ, ᾳ. σιχυός 11 ρ86---, 
πέπων ἐρινός 11 16α. 
πέρδικες ΙΧ 888:--8900. ΧΙΥ͂ 

θὅθο. 
περίοικοι ΥΙ 208. 

51 

ΧΙΝ 
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περισοβεῖν ΧΙ δθ048. 
περιστεραί ΤΧ 5894 --898 ο. 

μήλιναι 8394. 
στεριστέριον ΧΙΝ 654 Ὁ. 
περιστερός (Αἰ{101) ΙΧ 8958. 
πέρκαι ΜΠ 8190 ο. 
περλούκιδος (πλακοῦς) ΧΙ 

047 ο. 
πέρναι ΧΙΥ θὅ7--Θὅ88. 
Περσικὰ μῆλα ΠΙ 82 6-- 888. . 
Περσική (ὄρχησις) ΧΙΥ 629. 
πεταλίδες σύες Τ1Χ 5168}. 
πέτασος (πέταχνον οΟΠΪ) 1. α. 

λάγυνος ΧΙ 4996. 
πέταχνον ΧΙ 496θ8, οὗ, δᾶη. ν. 

πέτασος 
πέτηλοι μόσχοι ΙΧ 816}. 
πεττεία Ἠογαθυῖοῦ 1 106--17. 
πεφιλιππιδῶσϑαι ΧΙ δ82 6. 
πηλτίς Τ᾿ 1880. 1. ᾳ. μάγαδις 
ΧΙ 686᾽---Θ, οὗ, 0868 Ὁ. 

πηλαμύς ΠῚ 1188. 120. 1 
ΒΕ ΘΒ θ. Ἴτο; ϑυννίς Υ1]| 8080. 

πῖϑι Χ 44θὉ--ἀ. πίομαι ξαύαν. 
440 6. 

πικρίδια σῦκα 1Π 178. 
πῖναι (8. πίνναι) 111 866. 896 

--6. 916. 98 οΓ. 
πίναξ ΝῚ 228.--ο. 
πιν(ν)οτήρης 5. πιν(ν)οφύλαξ 111 
894 6. 

πῖνος (ὃ κρίϑινος οἶνος) Χ 
447 Ὁ. 

πισός ΙΧ 4066. 
πιστάκια ν. ψιττάκια 
πιτυρίδες 1 ὅθο. 
πλαγγόνιον (μύρον) ΧΎ 6908. 
πλαγίαυλος γ. φῶτιγξ 
πλακίτας ἄρτος 1Π| 1106. 
πλακοῦντες ΧΙ θ486 5αα. Φι- 

λοξένειοι 1 δἃ. ᾿ἀπίκιοι 1 18. 
Ὧθ δοοϑηΐα ΧΙΥ 6440. 

πλάνοι ΧΙΥ 616 6--616}. 
πλάτακες (ΑἸΘχϑπατγη]) 

909 ἃ. 
πλατάνια μῆλα 1Π 818. 

γΠ 

ΙΥ ΙΝΡΕΧ ΟἸΟΒΑΒΥΜ 

πλατίστακος ΠΤ7᾽' 118. 1. α. 
σαπέρδης ὙΠ 8088. 

πλατὺς ᾿Ελλήσποντος 11 41}. 
Πλειάδες ν. Πελειάδες 
πλημοχόη 1. α. κοτυλίσκος ΧΙ 

4964". Πλημοχόαι (Ἐ]ουδ1- 
ὨΪΟΤ ΠῚ Β80γ8}} 1014. 

ἡ πλίκιος (πλακοῦς) ΧΙΥ͂ 6470. 
πλῶτες 1. ᾳ. κεστρεῖς ΥΠ 807}. 
πνικτά (κρέα) ΙΧ 8964. 
πόδες καὶ ὠτία καὶ ῥύγχος 

(ϑυῖϊα) 11 9584---96 6. ᾿ 
πόϑος (στέφανος) ΧΥ 6196. 
ποικιλίαι, ἰχϑύες φϑεγγόμενοι 

ΨΙΠ 3818. 
πολεμικόν (αὔλησις) ΧΙΥ͂ 6186. 
Πόλλιος οἶνος θυτο 1 8110 
πολτός ΧΙ 648} 
σολυδίψιον Ἄργος Χ 4386. 
πολυκάλαμος σῦριγξ ΤΥ 1848. 
πολυποδίνη Υ1Ι 8188. 
πο(υ)λλύπους ὙΙΙ 8164---318, 
6 ἴογτηϑι σόοοθθα} 8168--Ο. 
πώλυπος (ὮοΥθ6) 3816}, 
8188 ; 

πομπίλος ΥΙΙ1 2828-- 888 
284 Ὀ. ἅ. 

πόρνη ᾿ἀφροδίτη ΧΠῚ δ12εξ, 
πορφύρα 1Π 8168. 8804. 894. 

ΒΘμΘΤα γαῖα 8854α. 915 
πορφύρεαι παρῇδες, πορφύρεον. 

στόμα ΧΠῚ 6004 80. 
πορφυρίς ΙΧ 888 ἀ 6. 
πορφυρίων ΙΧ 888}0--Θ. 
πόσεις ΧΙ 468 68, ς 
ποτηριοφόρος ΖΪ]ημήτηρ (Αομ861) 

ΧΙ 4604. ᾿ 
ποτήριον, ἔκπωμα ΧΙ 460Ὁ --ὦ 

μικρά, μεγάλα 461 8---Θ. κερά- 
μεα ΧΙ 4648 5Ξ4α. ἀργυρᾶν 
χρυσᾶ 4θθ8 8βαα. 

ποτίβαξις Ῥϑμὶθ ΧΙ δ08, : 
πούριον ([οτύ. πούριμον) κλοῦ- 

στρον ΧΤΥ͂ θ41ά. 
Πράμνιος οἶνος, πέτρα 1806.6 

51.6. ν 



ΤΥ ΙΝΡΕΧ ΟΙΠΟΞΒΑΒΥ͂Ν 

πράσιον 1.α. κεφαλωτόν 1Χ 8718. 
πρημνάδες(ϑυννίδεςνν 11 828 6. 
πρίστις ΧΙ 496Ὁ. 
πρόαρον ΧΙ 4988. 
προγεύστης (Βοτηδϑη1; ἑοτὺ. πρω- 

τογεύστης) 1 111 ο, β86ἃ γοοίθ 
προγεύστης 1Ὁ. 6. 

πρόδρομα σῦκα 111 τῇ ο. 
πρόδρομος οἶνος (ΜΙ γ]Θπδ61)1 

800. 
πρόπνιδες ΧΙΥ 6568 Ὁ. 
πρόπυνες ὟΙ 2598. 
Προμάλαγγες ὟΙ 2δδ αα. 
πρόμοις 1. ᾳ. ἄρχουσιν 111 986. 
προπίνειν ΧΙ 4986. 
πρόπολος ὟΙ 267ο. 
πρόπομα 11 806. δ9. 64 οοὖ. 
προπόσεις Χ 43826-- 488}. 
προσκεφάλαιον βασιλικόν (Ροτ- 

ΒαΤ Τα Τ6Ρ15) ΧΙ δ14, 
προσοδιακοί (τρόποι) ΧΙ 681. 

᾿ προσπελαταί ΝΙ 2118. 
προτένϑης ΚΡ 171 ---Ο. 
πρότροπος (οἶνος) 1 80}. 11 48 6. 
Προυσιάς (ἔκπωμα) ΧΙ 1886. 
4966. 

προχοές ΧΙ 4966. 
προχύτης ΧΙ 4966. 
πρῳτερικὴ συκῆ ΠΠ| πτὰ. 
πτισάνη Χ 4 6. 
πτωματίδες (στοματέδες Ο6ΟΠ]) 

ΧΙ 4856. 
πυάνιον ΧΙῚΝ 648}, 
πύανον ΙΧ 40θα. 
πυλεών (1 60}65) ΧΥ͂ θ788, οἵ. 

6518. 
πυραλλίς ΙΧ 8944, 
πυραμοῦς (ἄρτος) οὖ πυραμίς 

1Π 1140. ΧΙΥ 647ο. 
πυρῆνες 1. α. κῶνοι 11 δ. 
πυρίεφθϑα ΧΙΝ 658 6. 
πυρνὸς ἄρτος 1Π| 1144 6. 
πυρρίχη ΧΙΥ 629 ο. 680 ἃ---681 ο, 

πυρροιχίζευν 631. 
πώλυπος (Ώοτο5, ΑΘΟ]ΘΠ568) τ. 

πουλύπους 
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αδιέστερος Χ 4244. 
(π)αύλης, ῥάπ(π)η ΤΥ 116, 

οἵ. δάῃ. 
ἄπυς ΙΧ 869}. 
αφανῖδες 11 ὅθ ε--ὅ 7. 
φανος 1. α. κράμβη 1 8446. 
φανος 1. α. ῥαφανίς 11 ὅ78. 

αφίδες ὙΠ] 81964, οἵ ΥΠΙ| 
ϑῦδῖ. 

αψφῳδοί ΧΙΥ͂ 620Ὁ--ἀ. 
ἕοντα (ποτήρια) ΧΙ 4968. 
γεα 11 480. 
ἢ ἡρῖ α. λειόβατος ΥἹΙ| 812}. 

ἜΜΕ5 ἀπ 

“..Ὁ γΣγ"» 

Θ Θς. 

οἶϑτξ, 
" ῥοίδιον ΧΙΥ͂ 660 6-Θ 1 Ῥ. 
δα ΧΥ 682}. ῥόδινον μύρον 
088. 0898. φόδινος στέφανος 
ΧΥ ὁτὅ 6. πυπαῦδια ῥόδων 
στέφανος 616. 

ἱΡοδιακαὶ χυτρίδες τ. χυτρίδες 
ἱΡοδιάς (εύλιξ) ΧΙ 4906, 497, 
ῥοδόεν ἔλαιον ΧΥ 688 ἃ. 
ῥοδουντία (γ6] ῥοδωνιά) λοπάς 

ΙΧ 4088. 
ῥοιᾶς στέφανοι ν. 

στέφανοι 
ῤόμβος τὰ 4. ψῆττα ὙΠ 880}. 
ῥοφητὰ φά ΠΠ| ὅ8δ8. 
ῥύγχος ὕειον (6416) ΠῚ 96 658αα. 
ἡ δυσίς γ. χφυσίς 

“Ὁ. -: ς9.ο. 

ἀκάνϑου 

δυτά 1. α. κέρατα ΧΙ 410}. 
490 ---497 6. 

ΖΣαβελλικὸν πλοῦστρον ΧΙ 
θάτο. 

σάγδα (. α. ψάγδο) ΧΥ 6910. 
σάκτας 1. α. ἑἰατρός (ΤΠ Ὀ811) 

ΧΙΝ 6228. 
σάλπη ΥἹΙΙ 821 α---822 ἃ. 
σάλπιγγες 1 1848. 
σαμβύκη (ἰπδίγυταθαῦθσιη οὖ 

τη ἈΒΙ]ΟΌΤΩ δῦ ΟΡΡυρ δ ΟΥ 1) 
ΤΥ 17ὅ 8: 1852. ΧΙ 59} 
0854 Ὁ, θ8ὅ8. 686}. 6870. 
σαμβυκισταί ΤΥ 1826. 

ὉΠ 
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σαμφόραι (ὕτποι) ΣΙ 407}. 
σάμψουγχος 1. α. ἀμάραπος ΧΥ 

6081. σαμψύχου στέφανος 
ΧΥ ρ6τθά. 

σάν 1. 4 σίγμα (οΥῖθ 865) ΧΙ 
4618 

σαννάκια (Ῥογ8586) ΧΙ 4976, 
οἵ. δάπ. 

σαπέρδης 1. α. κορακῖνος ΥΠ 
808 61. 

σαράπεις νοϑίϊτηθηύα Ιοπυτη ΧΙ 
526. 

σαργός (σαργῖνος) ΨΙ1 818 ἅ. 
8218---α, 

σάρδα ρΡἴδοῖΒ ΠῚ 1208. 
σαρδῖνος (ρούϊι5 σαργῖνος) ὙΠ 

829 ἃ. 
σαρκελάφεια σῦκα ΠΠΙ 188. 
Σαυρία βομβυλιός Υ1 2620. 
σαῦρος ῬΊ5015 ΝΠ 822 ο---Θ, 1. α. 

κίχλη 8064. 
Σελευκίς (ἔκπωμα) ΧΙ 188. 

4888. 4911. 
σελῆναι 1. αᾳ. φϑόεις ΧΙ 489, 

οἵ. δάῃ. 
σελινοῦσσα (Ἀράμβη) ΙΧ 8691. 
σέμελος (ΠμδοοηΘ8) 11.084. 
σεμιδαλῖται ἄρτοι 1Π 1090. 

115 οα. σεμίδαλις (α6ῃ. -ἔδος 
οὖ -εως) ΠῚ 1576α. 

σέσιλοι 11 68, οὗ, δᾶ. 
σεῦτλα, σευτλίς 1Χ 8718}. 
σηπία (σηπέδιον) ὙἼΙ 8286-- 

8240. σηπίας ὑπόσφαγμα 
824. 

σησαμίδες ΧΙΝ 646, 
σησαμίτης ἄρτος ΠΙ 1148. 
σητάνια μῆλα 1Π| 818. 
σία 1| 610. 
σιαγών 58. συαγών (6418) 1Π 

9468, 
σιαλίς ΤΧ 8998 
σίδαι 1. α: δόαι ΧΙΥ͂ 6501}-- 

0610. 
σιδηρῖτις 1. αᾳ. χαμαίπιτυς (Βπ- 

ῬοΘθη8685) ΧΥ 681α. 

ΙΝ ΙΝΘΕΧ ΟἸΟΞΒΑΒΥ͂Μ 

σικελίζειν 1 220. 
σίκιννις 1 206. ΧΙΥ ῤρ294. 

6080Ὀ . σικιννισταί 680 Ὁ. 
σικιννοτύρβη ΧΙΝ 6180. 
σικύα 1. 4. κολοκύντη ΙΧ 8120. 

Ἰνδική 1 δ8 ἢ. ὅ98. ἡ 
σικύας (κόλαξ) ΝῚΙ 2518. 
σίκυς, σικυός 11 594.. 608 --, 
1118 α ε--τ4 6. σικύδιον 148, 

σικυωνίοα 1. α. κολοκύντη (Ν6- 
σϑ]ορο δη1) 11 δ8. 

σιλόδουροι (ΘΟ Ἰαἰδο) ΨΙ 249}. 
σίλουρος, οὔγιαομπ ὙΠΙ1 281}. 
Σιμαλὶς Δημήτηρ 1Π| 1098. 
σιμὴ χείρ γν. χείρ 
σιμῳδοί ν. ἵλαρωδοί 
σίναπυ (σίνηπυ) Χ 8668. (, 

8618. 
σίνδρων ΥΙ 2610. ἔ 
σινόδους ἰσεγέδουο γΠ ΒΡ ΟΣ 
σίσαρον 1Π 120οα ; 
σίταρχος (Ρϊρα]βηβίπτα) ΙΥ 

148 ἴ. ' 
σιτευτοὶ ὄρνιϑες ΧΙ θδθ 6. 

χῆνες ἸΧ 8848. ΧΙΝ θῦ10. 
δέλφακες, μόσχοι 6568. 0517 Ὁ. 

σιτόκουρος ὟΙ 2416. 2488. 
Σιτὼ Δημήτηρ ΠῚ 1098. ἃ 
σκάλλιον (Α6016η568) ΧΙ 4988. 
σκάρος ΝΊ] 819 6---820Ὁ. οἴγ- 

τὰοη 8244. 
σκαφίς ΧΙ 4996. 
σκεπῖνος ΝΠ1 8226. 
σκιάδες (1μῃ Οδγη6 18) ΤΥ 11 Ἐ Ὁ 
σπίαινα, σκιαδεύς, σκιαϑϑίς ΠῚ 

ϑ  Ἷ 
σκίλλα γ. μυηφόνος 
σπκινδαψός [ΚΡ 1888. 

0860. ι 
σκόλια ΧΥ͂ 6098. 6968. οἴΥ0 8. 

θ048---ο. Ἀ 
σκόμβρος 1Π 1918. ΥΠ 8218. 
ἡσκοπαῖοι (Βγθατϊίασσια) ἈΠῸ 

5188. Ε᾿ 
σκοπός (ὀρχήσεως σχῆμα) ΧΙΥ 

0808. 

ΧΙΥ͂ 
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σκορπίος, σκορπίς, σκόρπαινα 
ὙΠ 8204--3218. 

σπριβλίτης (πλακοῦς) ΧΙΥ 6047. 
σκυϑαι ΧΙ 008. 
σπύϑος 1. α. σκύφος (Μοίμγτη- 

Π861) ΧΙ 600}. 
σκύλλα 1. . καρχαρίας 11 8064. 
σκύπφος γν. σκύφος 
σκυταλεῖαι (αὐλοί) 1. α. ἔλυμοι 

ὌΝ 778. 
σχύφος ὃ, τό, σκύπφος, σκύφιον 

ΧΙ 498 2---499 Ὁ. 499 6---ὅ00 6 
σκῶπες δι γο8 ΙΧ 8918---α. ν. 

κπῶπες 

σκώπευμα ΧΙΝ 629. 
σπώψ (ὄρχησις) ΙΧ 8918. ΧΙ 

6029, οἵ. δάη. 
σμαρίς ΠῚ 818. 828 
σμύραινα γ. μύροινα 
σοβάς (ὄρχησις) ΧΙΥ 629. 
σουβίτυλλος (πλακοῦς) ΧΙγ 6041α. 
σοῦσον (ῬΘΥΒ166 1. α. κρίνον) 

ἘΠῚ 515}. 
σοφισταί 1. α. δικηλισταί ΧΙ͂Υ 

6218, 
σπάρος ὟΠ1 820 6α. 
σπατάγγαι 111 91 Ὁ ο. 
σπίνοι [1 θὅ α. 
σπῖρα (βρῖγα) ΧΙΥ͂ 0414. . 
Σπλαγχνοτόμος Ζεύς ΤΥ 1748. 
σποδιάς 11 508. 
σποδίτης ἄρτος 1ΠΠ 111 ἃ 6. 
σπολεύς (σποδεύς 6011) Ρ8118 

ΠΙ 114. 
ἀπὸ σπυρίδος δεῖπνα Ὑ1Π 

806 8Ὁ. 
σταιτίτης ἄρτος 11 1100}. 

πλακοῦς ΧΙ 646ΌὉ. 
στακτή ΧΝ 6886. 689 Ἀο. ἅ. 
στάμνος 1. α. λάγυνος ΧΙ 499. 
σταφυλή (ὄνομα 4σιαγενές) ΧΙΥ͂ 

658 ὑ---α, 
σταφυλῖνος ΤΧ 5311 Ὁ---Ο. 
στέμμα ΧΝ 6178. 
στέμφυλα 11 ὅθο. ΙΧ 8788. 
στεμφυλίδες 11 ὅθο. 
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στέφανοι ΧΥ͂ 669 6ὁ--θδ0ο. εἰγ- 
ταοη 070. 6174. ἀεὶ ἀνθ οῦν- 
τὲς (αρυᾶ Αθργρίϊοϑ) ὁ79 
-π-0800. στέφανος δρυᾷ Ηο- 
τηθυτη 1 18 ἢ, 

στεφανωματικὰ ἄνθη ΧΥ 
680 6866. θδ65. δ δ δα ἀν 

στέφειν ΧΥΝ 614. 
στέφος ΧΥ 6178. 
9 στίλπωνες (ΟΥ̓ δΥΙ αν ατη, ζογῦ, 

σπάδωνες) ΧΙ δ18 ἢ. 
στοιχεῖα 5. Ῥούϊπβ στοιχεία (ὄρ- 

χησις) ΧΙΥ͂ 629. 
στράβηλοι ΠΠ1 8604. ν. ἀστρά- 

βηλοι 
στρεπτίκιος ἄρτος 1Π| 118. 
στρεπτοί ΧΙ 645}. 
στρῆνα (8 γόνα) 11 97 ἀ. 
στρύβιλος 11 ΠΟ: 
στρόβιλος (ὄρχησις) ΧΙΝ 6808. 
στρουϑάριον [1] 658. 
στρουϑία μῆλα 11 8182 α 
στρούϑιον ΧΝ 6190. στρούϑινος 

στέφανος 619 ο. 
στρουϑοί ΙΧ 891 6---892. 
στρούχτωρ (ϑἰγιοίογ) ΤΥ 1106. 
στρώματα [1 48 αὉ. 
στρωματεύς Ὀ͵5015 ΥΠΠ 8238. 
στρῶται 11 486. 
συαγρίδες ῬίβοοΒ ὙΠ 8228, 
σύαγρος 1 16. ΙΧ 401 οα, ἢ, 

4028. 
συαγών Υ. σιαγών 
συγκομιστοὶ ἄρτον ΠΠ 1090. 

1154. 
σῦκα ΠῚ τ40---80 8. 
συκαλίς (συκαλλίς) 11 Θὅ Ὀο. 
συχάμινο 1 51}---82 8. ἐκ συ- 

καμίνων ἄρτοι (1π ὅγη18) ΠῚ 
116 9. 

Συκῆ ἵερά Δυϊίοδθ ἸοουΒ 11|14 ἃ, 
Συκίτης Διόνυσος 111 78ς, οἵ. 

θα ῃ. 
συκοβασίλεια 111 788. 
συκόμορα 11 51 Ὁ. 
συκοφάντης 11] 74 6. 
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συμβολαί ΝΠ] 8608 οἀ. 
συνάγειν ἍἼΠΠ 868 ο. 
συναγρίς 7 8322. 
συναγώγιμα δεῖπνα 11 866 Ὀ 6. 
συναγώγιον Υ1ΠΠ 868. 
συναιπλίαι (ΠΥ 16 868) ΓΥ 140 ο. 
συναυλία ΧΙΥ 617-618. 
σύνδειπνον ὙΠΙ 8685. 
συνϑηματιαῖοι στέφανον ΧΥ͂ 

θ080ο. 
συνοδοντίς (ἣ μείζων πηλαμύς) 
ΜΠ Θ56Ι. τὶ 

συνόδους ν. σινόδους 
συνουσίαι, ατὐϊβοϊα, σθηθγθα 1 
184 6. 

συντρίβεσϑαι (ἐλαίῳ) ΠΙ 988. 
συρβηνέων χορός ΧΥ͂ 669. 

6716. 6916. 
συριγμός ΧΙΝ 6888. 
ὀῦριγξ ΤΥ 1848. 
σῦς, οἴγιλοη ΙΧ 4010. ὁ Καλυ- 

δώνιος 401. 4028. ν. ὕες 
σφαῖρα, σφαιρίζειν, σφαιρική 1 

1468. 24Ὁ, 
σφηνεύς 1. α. 

807. 
σφόνδυλος ταὰρ1}15 ὙΠ 806 
σφύραινα ΥΙ 5828 ἃ---οα, νγ'. 

κέστρα 
σχηματοϑήκη ΥΙ 2ὅ8δ8. 
ὁ σχοῖνος Ξε. ἡ σχοῖνος 111 1228. 
σωλῆνες ΠῚ 866. 876. 904. 
σωληνισταί 11ΠΠ| 90 6. 

κεστρεύς ὙΠ 

ταβαίτης (τοῦ. ᾿ΑϑΙιδύϊοατα) ΧΙ 
8004. 

ταγηνιστοὶ ἰχϑύες 111 108 8---α. 
ταγηνίας, ταγηνίτης (πλακοῦς) 

ΤΥ 6466. 
τάγηνον ν. τήγανον 
ταινίαν Ῥῖθο65 ὟἾἼΠ 826 8. 
ταινιόποωλις (αραα Ἐπιρο 11) 1 

9208. 
τακερός ΙΧ 8668.ο. 
τάριχος ὃ, τό 1Π 1168.---121 6. 

ΤΥ ΙΝΘΕΧ ΟΙΟΒΒΑΗΥ͂Μ 

τατύρας 1. 4. φασιανός ΤᾺ 3816. 
[ταυλωπίας 1] 826}, γν. αὐλω- 

πίας] 
ταύρειον ὕδωρ 111 1298. 6ζ, 
ταῦρος, ταυρόμορφος Διόνυσος 

ΧΙ 4768. 
ταῦροι, οἵ οἰνοχοοῦντες ἤϑεοι 

τῇ τοῦ Ποσειδῶνος ἕορτῇ 
(ΕρΡΒ6β1) Χ 425. 

ταῶς ΙΧ 8918---898}. ΧΙ 6544 
-Ο8Ὁ. οὐ μορταρ μα ΓΧ8976 
54ᾳ4ᾳ. ταῶν ὠὰ 1 580. 

τελεῖν 11 404. 
τέλειοι αὐλοί ΧΙΥ 684 ἢ. 
τελεσιὰς Μακεδονική ΧΙΥ͂ 629 ἃ, 

6808. 
τελεταί 11 40 ἃ. 
τελλίνα (τέλλις) 11 85 οἵ, 8θ8, 

90ς. τ. βασιλικαΐί 
Τερεντῖνος (πλακοῦς) ΧΙΥ͂ 6476, 
τέταρος 1. 4. φασιανός ΙΧ 8876, 

ΧΙΝ θὅ4ο. ἢ 
τετραπίνη 1. α. ϑρίδαξ (ῬΈγΥΡ68) 
1 694. 

τετράκωμος (αὔλησις) ΧΙΥ 6186. 
τέτραξ ΙΧ 898 υ---ὃ998. 
τέττιξ, ὁ ἐκτόπιος μάγειρος ΧΤΥ͂ 

θὅ98. 
τευϑίς, τεῦϑος ῬΙΒοῖΒ ὙΠ 8260 

--ο. τευϑίς (πέμμα) 820 6. 
τεῦτλα, τευτλίς 1 4ἃ. ΙΧ 5118. 
τήγανον (ϑγτθοῦθθῃ!) οὖ τάγη- 

νον ΥἹ 228 -- 2290. ἀπὸ 8. 
ἐκ τηγάνου ΠΙ 108 οα. ἀπὸ 
τηγάνου ἄρτοι 118 8. 

τῆϑαι 11 860; τὰ τήϑη 888. 
90. 

Τηλεμάχου χύτρα 1Χ 4014-- 
408 ἃ. 

τήλινον (μύρον) ΧΥ͂ 6898. 
τίγρις ὃ, ἡ ΧΠῚ 9088. 
τιμοῦχοι (Ναποται αγατα) ΤΥ 

1491. ᾿ 

τισιγίτης ΧΙ ὁ. 27. : 
τιτύρινος μόναυλος ((ὙΔΕΟΙ 

Τίδ]1ο) ΕΥ̓ 1160. 1824. 



ΤΥ ΙΝΌΕΧ ΟἸΟΒΒΑΒΥΝ 

ἐκ τιφῶν ἄρτοι 111 1090. 1155. 
τολύπαι (μᾶξα) ΠΙ| 114}, 1408. 
Τόναια ἑορτή (ϑαταϊοτυτα) ΧΥ͂ 
612 4 6. 

Τουτιανός (πλακοῦς) ΧΙΝ 6416 
τραγέλαφος Ῥοοσυΐϊστη ΧΙ 8600 ἃ 6. 
τραγήματα, τραγηματισμός ΧΙ 

6418. 
τραγικοὶ αὐλοί ΤῈ 1820. 
τράγος ῬΙβοιπ]αβ ΥΙΠ 8824. 
τραγῳδίας εὕρεσις Π 408. 
τράντα ν. καπύρια 
τράπεξα 11 498---α, ΧΙΥ 641 ἃ, 

τράπεζαι δεύτεραι 641 ὁ 566. 
6458. 

τραπεζοκόμος ΤΥ 1706. 
τραπεζοποιός ΤΥ 1104. 
τράχουρος ΥΙΠ1 8268. 
τρεψίχρως (πουλύπους) 

5180. 

τρήρων ΧΙ 4904. 
Τριγλανϑίνη Ἑκάτη 11 8364. 
τρίγλη ΥΙ[ 82406-- 5251, 
τριγλῖτις (ἀφύη) ὟΙἼΙ 288 ἃ. 
τριγόλας ὙΠ 8246, 8288. 
τρίγωνος, τρίγωνον ΚΡ 17, 

1821. 1886. ΧΙ 680}. 
τριήρης Ῥοουϊαπα ΧΙ δ00, 
τρίμετρον ΧΥ ΤΟΙ 6Γ. 
τρίμμα (ροίϊο) 1 818. 
τρίποδες 11 311-880. ἐκ τρί- 

ποδὸς λέγειν 11 8171. 
τρέπους 1. α. τράπεζα 11 49 8---α, 
τρίπους (ὄργανον) ΧΙ 6510---ἴ, 
τρίφορος ἐρινεός 1Π| Τ7 6. 
τρίφυλλον ΧΥ 086 . Ποιηδτοίθθ 

ΘΕΤΊηΘη ἴδ, ᾿πδουρύστα 1Ὀ16, 
τριχάς (κίχλη) 1 θὅδ. 
τριχίας, τριχέίδες, τριχίδια ὙΠ 

528 6.Ε, 829 ΔὉ. 
τροχοπέδη Π]Π 990. 
τρυγῳδία 1 408 Ὁ. 
τρυγών ΙΧ 3944. 
τρωγάλια ΧΙΥ 641Ὀ . 6416. 
τῦκα (ΤὨΘΌΔΗ1) 1. α. σῦκα ΧΙΥ 

0228. 

ΥΠ 
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τυκτά (Ροηβῖοα τὸ τέλειον δεῖ- 
πνονὴ ΙΝ 146}. 

τυλάς (κίχλη) 1 θὅλ. 
τυροκπόσκινον ΧΙΥ͂ 647 ἢ, 
τυρός ΧΙ. θὅδε--ο. 
τυρῶν ἄρτος ΠΙ 1106ἀ. 

ὑγιάτης Ζιόνυσος 11 86Ὁ. 
ὑγίεια (μυᾶξα) ΠῚ 1188. 
“γγιείας πόσις ΧΥ 692 ἴ--698 8. 
ἡγροτροφικός 1 99}. 
ὕδνα 11 624---α. 
ὑἡδνόφυλλον 11 62 ἃ. 
ὕδραυλις ΙΥ̓͂ 1148---ἢ, 
ὑδροπόται 11 44 56α. 
ὕδωρ, ο'18 σϑῆθγῶ οὖ σἱβ "ΠῚ 
40 ἃ βαα. ὕδωρ ϑερμόν 1Π 
128 8ἃ---ΘΟ. ψυχρόν 128 6-- 124} 
φρεατιαῖον 128, λακκαῖον 
124}, 1288. Υ. χρυσοῦν ὕδωρ 

ὥες, ὑαινίδες, ὕαινα ΥΠ 8266 
--8278. ν. ψαμαϑίς. ὗς 1. α. 
καπρίσκος ὙΠ|Ι 858 ἢ ἃδη. 

ὕκης (γγθη861) 1. α. ἐρυϑρῖνος 
ΠΗ 8001, 8218.---ο. 

ὑμέναιος ΧΙΥ 619}. 
Ὑπερειὰς ἄμπελος 1 81. 
ὑπερμαξᾶν ΧΙΝ 668}. 
ὑπερτέλειοι. αὐλοί ΧΙ 684. 
ὑπηνέμια ᾧφά 11 ὅ18. 
ὑπήτρια 1. αᾳ. ὑπογάστρια ΙΧ 

3599 ἃ. 
ὑπογάστριον ΥἼΙ[ 802 ἀ--ἴ, τηᾶ- 

ΧΙΤΊ6 ὈΙβοίατη 10, 110. δΓΠ1Χ 
899. 

ὑπογλωττίς (στέφανος) ΧΥ͂ 
617 Ὁ. 678 α, 

ὑποδώριος (ἁρμονία) ΧΙΥ 6248 
--θ2ὅ δ. 

ὑποϑυμίδες ΧΥ 674 οα. 678, 
ὑποκρητηρίδιον 1. α. ὑπόστημα, 

αὐοᾶ νἱὰ6 
ὑποπόδιον βασιλυκόν (το ρῚΒ ΡεΥ- 

ΒΔΥΊΛΤΩ) ΧΙ 5614, 
ὑποπύϑμενες 1.α. ὑποπυϑμένιον 

ΧΙ 492 ἃ. 



808 

ὑπόστημα οἷον ἐγγυθήκη Υ 2100. 
ὑπόσφαγμα Υ]] 3248. 
ὑπότρητοι αὐλοί ΤΥ 1168, οἵ. 
δα ῃ. 

ὑπορχηματική 
6351. 

ὑπόχυτος οἶνος (ΠΟ 411) 1 816. 
ὑπώπιον 111] 91 ἢ. 
ὗς γ. πεταλίδες οὖ λαρινοί 
ὝὙστήρια ΚΝ ΘποΥ15 βϑοτα Π| 968. 
ὑστιακόν ΧΙ δ008, 

ΧΙ 680 ἀο6. 

Φαβωνιανόν (κλοῦστρον) ΧΙΥ͂ 
641. 

Φαγήσια, Φαγησιπόσιαν [1218Ὁ. 
φάγρος ΥΙ 821.--εὁἠ φάγρος 

(Οτούθῃβθβθ) 1. α. ἀκόνη ΥἹ 
5216. 

φαινίνδα 1 14. 18 ἃ. 
φαινόλης ΠῚ 976. 
φακῇῆ (φακοί) ΙΥ 1566. 1ὅ88 

--α. 1δὅ9 68. 100} 6. φάκινον 
βρῶμα 168. φάπινος ἄρτος 
1014. τὸ ἐπὶ τῇ φακῇ μύρον. 
16006α. 

φάκινοι ΑἸΘχΘμαΎ1η1 ΤΡ 1δὅ8. 
φαλαρίς ΙΧ 89ὅ 6. 
φαλλοφόροι (΄ἸΊογοΙ 11) ΧΙΥ 6216, 

6022 οα. 
Φανερά 1. 

4554. 
φανός (Αὐθ1ο1) ΧΥ 699.6.. 

τ00 Ὁ. 
ἡ ὑπὸ φανοῦ 1Βὑγτ ΘΗ τι} 

((ονῇ. τυμπάνου) ΔΝ 1100. 
φαρμακέτης 1. α. πράμνιος οἶνος 

1. 80α. 

6. ΠοΙὰβ ἴηϑα]α Χ 

φάσηλοι 11 ὅθδ. 
φασιανικοί, φασιανοίχ 886, 

ϑ87ῶ αα. ΧΙΥ 664 σα. 
φασχάδες ΙΧ 896. 
φάσσα ΙΧ 898, 8944. 
φαύλια μῆλα 11 814. 8200. 
φαυλίαι ἐλᾶαι 1 ὅθο. 
φάψ ΙΧ 8948. 

ΙΥ ΙΝΡῈΧ ΟΙΟΞΒΑΒΥ͂Μ 

φεβρουάριος μήν 1Π 984. 
φεραῖος (κεστρεύς) ὙΙΪ 8078. 
φϑοῖς ΧΙ 6414. 
[φϑοίς ρδΐθγα ΧΙ ο. 100 ἴῃ. 

οἵ. δᾶῃ 
φιάλη ΧΙ 5008 --- ο. 106 οχίγ. 
φιβάλεω σῦκα 1Π τό Ὀ6ά. φι- 

βαλέαι μυρρίναι 18. 
φιδίτιον [Ν 1899. 1418--ἢ 

φιδίται 1400.6. 141. 
φιλάδελφον (ἄ νϑος) ΧΥ͂ 0826. 
φιλήδονοι ν. ἡδονή 
9 φιληλιάς (ὠδή) ΧΙ 619. 
φιλιππιδοῦσϑαι ν. πεφιλιππι- 

δῶσϑαι 
φιλόβοτρυς ΝΙ1 ὅτ0 ἢ, 
φίλοινος Χ 4880, οἵ, 1 840. 
φιλόμηλος Π 2168. 
φιλοπλάκουντος ΧΙΥ 6448. 
φιλοπότης Χ 4380. 
φιλόσυκος ΥΠ1 2161. 
φιλοτάριχος ΠΙ|Ι 1288. 
φιλοτράπεζος ΠΠ| 118. 
φιλοτησία κύλιξ, ΧΙ Ο. 106. ἶ 

φιλοτήσιον τὸ ἑταιρικὸν συν- 
ευωχούμενον 1014. 

φιλύρινος στέφανος ΧΥ 6796, 
φιλύρινος Κινησίαᾷς ἊΧΠ 
61: 

φιττάκπια τ. ψιττάκια ἵ 
φλογίδες 1. α. ὀπτὰ κρέα ΧΙΥ͂ 

666}. 
φλύακες (811) ΧΙΝ θ21Ὲ. 

-ῴΕΥἿ ἂὰὰ ὧὰἋἋἋ δὰ ὦ ,ΨἔὰιοὌΠΨζψὁονν. Δ 

! 

φοίνικες, φοινικοβάλανοι ΧΙ ἔ 

6061 Ὁ--Οὅ2. τ. Νικολᾷοι Μ 
φοίνικος ἐγκέφαλοι 11 τί ο--Ὁ. " 
φοῖνιξ (ἰπϑύγαπιθηΐα) Χ ι 

6860. 8837}. Ξ 
φοξός ΧΙ 480α. , 
φορμύνιος συκῆ ΠῚ 1584. Ι 
φούλλικλον (4. 6. σφαιρέσκιον) ἔπ 

1 14}. 1! 
φουρνάκιος ἄρτος ΠῚ 1180. τὴ 
φρατρικὰ δεῖπνα Υ 188. "ὶ 
φρέαρ ἀργυροῦν Υ 1928. ΧΕ ἢ; 

461. π ΄ 



ΤΥ ΙΝΌΕΧ ΘΟΠΟΞΒΑΒΥ͂ΜΝ 

φρεατιαῖον ὕδωρ ΠΙ 128. 
φρύγιος (ὀδμή) ΧΙΥ͂ 626. 
φυκπίς ὙΠ 8190. 
φυλετικὰ δεῖπνα Ν' 18δ8. 
φυλλάς (ἰδατὶ ἴο0118) ΓΚ 1408. 
φυσίκιλλος Ῥδηῖβ ΙΥ̓ 1898. 
φύστη (μᾶζα) 1Π| 114. 
φωκίδες ΧΙΥ θ806. 
φωλάδες οβίγοαθ ΠΙῚ 888. 918. 
φῶτιγξ πλαγίαυλος ΤΥ 17. 

1824. φωτίγγιον 110 ο. 

χαλκεύς φῖ5οῖ5 ὙΠ 828α. 
χαλκίδες 1. α. ϑεράπαιναι (1,8- 

60Π68) ὟΙ 2614. 
χαλκίδες 1. α. σαργῖνον ὙΠ 

8210. 8280 αἴ, 8298. 
χαλκιδικά (ποτήρια) ΧΙ ο. 106. 
χαλκιδικαί γίϑοθ5Β. ὙΠ 8284. 
χαλκός ΝΙ 281 ἔδβαα. 
χαμαικέρασος 1 6048. 
χαμαίπιτυς ΧΥ 0814. 
χάνναι, χάννοι ΥἼΙΙ 8519. 8527. 
χαρίσιος (πλακοῦς) ΧΙΝ 646Ὁ. 
ΧΥ 6θ8σα. 

χαριτογλωσσεῖν ΤΥ 104. 10 ο. 
χειή ΧΙ 4114. 
χεὶρ καταπρηνής, χ. σιμή (ὁρ- 

χήσεως σχήματα) ΧΙΥ θ808. 
κατὰ χειρὸς (8. χειρῶν) ὕδωρ 
ΙΧ 408 ---4098. 4100 --α, 

χειρόμακτρον ΙΧ 410}.ο. οἵ. 
χειρόνιβα ΙΧ 408α. 
χειρόνιπτρον ΙΧ 408. 409. 
χειρονομία 1. α. πυρρίχη ΧΙΥ͂ 

6051. 
χελιδόνεια σῦκα 11Π| Τὅ οα. χελι- 

δόνεως συκῆ Τό. ἰσχάδες 
ΧΙ ρ52α.ἢ, 

χελιδονίαι (5. χελιδόνιοι) λαγωοί 
ΙΧ 401 Ὁ. 

χελιδονίζειν ὙΠΙ|Ι 8600--α. 
χελιδόνιον αἰγογϑάτη ΔῸ 816- 

ταοπ8, ΧΥ 6844. 
χελιδών Ρ15015 ὙΠῸ 829. 6. 
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χελλαρίης ῬΙδοῖὶΒ ΠΙ1180. ὙΠ 
815 (ὉΙ γελαρίης οοἄ). 

χελλών 1. ᾳ. κεστρεύς Υ11{80θ6 6. ἔ. 
8078. 

χέννιον (μικρὸν ἀρτύγι99) ΙΧ 
3980 

χερνίβιον (Αὐ0161) ΙΧ 408ο. 

πε ΙΧ 408". 4108. 
χερνίψ οὖ χέρνιψ ΙΧ 4098--ο. 
χῆμαι 810 ἃ. 906. οὐγηηοη 98, 

οἵ, φάῃ. 
χηναλωπέκεια φά 1 ὅδ᾽. 
χῆνες σιτευτοί ἵΧ 3848. χήν ὃ, 
ἢ 8840. χήνεια ἥπατα 8849}. 
ἁ 1 δὅ8 2. 

ΤΡ ΈΣΩ; χηνιάξειν ΧΙ 6578. 
χηράμβαι 111 868 Ὁ. 
χίδρον ΧΙΥ 648}. 
χιόνα πίνειν Π| 128 -- 124. 

128 οα, 
ἡ χιλωροδλαψου ὥγγοτυηα [Π|| 

12θ8. 
χνοωδία μηλέα 1Π|Ι 820. 
χοινικομέτραι (Κορένϑιοι) ΥἹ 
2172 Ὁ. 

χοιρέναι ρμ]δοθηΐαα ΧΙῪ 647}. 
χοῖρος ὃ, ἡ ΙΧ 8188--ἴ, 
χονδρῖται ἄρτοι Π1109. 110 ἃ. 
χόνδρος 1Π| 126 0.8, 127} 0. 
χόννος (ΟΥ̓ 11) ροοῦϊασα ΧΙ 

ο. 106, 
χορδαί (64 168) ΠῚ 94, 958. 
χορεῖον (αὔλησις) ΧΙΥ͂ 618 ο. 
χορηγός ΧΙ 638 4 Ὁ. 
χόρια ΧΙΥ 64θ6. 
χορτάξεσϑαι ΠΙ 99 --1008. 
χορωνός ΧΥ 6804. 
χρεῶν ἀποκοπή (ὄρχησις) ΧΙΥ͂ 
629 ἢ, 

χρηστομουσεῖν ΧΙ 6380. 
χρόμις, χρόμιος ὙΙΙ 8288. 
χρουσίς (1 δυσίς ΧΙ 4966) ΧΙ 

602 Ὁ. 
χρυσοκόμας᾽ “πόλλων ΧΠ1ΘΟΔΌ. 
χρυσός ν. ἄργυρος 
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χρυσοῦν ὕδωρ (Ρ Θυβδτατη ΥΤ6Ρ18) 
ΧΙ 5188, 

ΠΡ πο ετρο δο δες, 
χρύσοφρυς ΡΙ8015 ΠΗ 8288.---Ο 
χρυσώματα γ. ἀργυρώματα 
χρυσώνητοι, ἀργυρώνητοι 

208. 2640. 266 Ὁ. 2664, 
χυδαῖοι στέφανοι ΧΥ 6868. 
χύτρα τ. Τηλεμάχου χύτρα 
χύτραι 1. α. μέλαιναι ἰσχάδες 

(ΔΙαγσαπαάγη) ΧΙΥ 6588. 
χυτρίδες ΧΙ δ02)0 .. 'Ῥοδιακαΐί 

ΧΙ 4040, οὗ δᾶη. 
᾿χωλίαμβος ΧΥ͂ τοι. 
χῶς 1. α. συμβολή (ΑὙρ!γν!) ΥἿΠ 
806. 

ψάγδα, ψαγδάν ΧΥ͂ 6906. ν. 
σάγδα 

ψαλτήριον ΙΥ͂ 1884. ΧΙΥ 6864. 
ψαμαϑίς, ψαμμῖτις (ὗς Ῥ15618) 
ΨΙ 8261. 8218. 

ψᾶρες 1 686. 
ψῆττα ὙΙΙ 829 6ὁ--8800. 
ψίλινοι στέφανοι (1 ϑοομ68) ΧΥ͂ 

ψιλοκυϑ'αριστική ΧΙῪ 0871. 
ψιττάκια, φιττάκια, βιστάκια, 

πιστάκια ΧΙΥ͂ 649 --ο. 
ψόαι 8. ψύαι ΤΧ 8998--α. 
ψόρος τ. ψύρος 

ΤΥ͂ ΙΧΡΕΧ ΘΙΟΞΒΑΒΥ͂Μ 

ψύαι ν. ψόαι 

ψυγεύς, ψυκτήρ, ψυχτηρίδ , 
ψυχτηρίας ΧΙ δ5δ024--ὅ08 6, 

ψυκτήρια ΧΙ 508 οἄ. : 
ψύρος 5. ψόρος ΥΤΙΙ 8186. ᾿ 
ψύχειν τὸν οἶνον 11 124οἅ, 
ψωϑία ΧΙΥ θά4θο. 
ψωμοκόλαφος ΥΊΙ 2628. 
ψωμοκόλαξ ΥΙ 2601, 2628. 

ὠδῆς ὀνομασίαι ΧΙΥ 6180 564. 
δός ροουΐϊπτα ΧΙ 0846, 
ὠμόλινον ΙΧ 4104. 
ὠμοτάριχος 11 1116. 121. 
ὠμοτριβὲς ἔλαιον 1 61}. 
ᾧὠόν (ὥιον, ὥεον, φάρια) Π 
-ὖ8. ὠά 1. α. ὑπερῷα ὅϊ 8 
Πμράδθ οὐαπα [Π 51 6Γ 

φόν Ῥοσαϊατα ΧΙ 8608. 
φοσκύφια ΧΙ 508 6. 
ὥρα αἸεὶ Ῥδγ8 116. ; 
ὡραῖον 1. 6. τάριχος [Π|11608. οἷ. 

12068. ᾿: 
ὧροι 1. α. ἐνιαυτοί ἃ 4286. 
ὠσχοφορικοί “(τρόποι) ΧΙ 68 
ὠτάρια ΑἸοχαμπάνιπα 1Π 

ὦτία 518. : 
ὦτίς ΙΧ 890ε--391 ὦτος, 

ὦτοι ἱ. ᾳ. οἵ ἀπατώμενο 
ῥαδίως 8918. 

9 
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